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 سرمقالهسرمقاله

   "نمايندگان ادواري مجلس"نامه 
  !"اصالح طلبان"جلوه ديگري از تبهكاري 

نویسندگان نامه اخير، بخشی از طبقه حاکم یعنی  ...
ستند که دشمن بورژوازی وابسته به امپریاليسم ه

کارگران و مردم محروم جامعه تحت سلطه ماست و به 
همين اعتبار کوچکترین عنصر مترقی و مردمی ای هم 
در تضادهای آنها با دارو دسته حاکم برای توده های  ما 

آنها در واقع بخشی از آماج انقالب . وجود ندارد
دمکراتيک و آزادیخواهانه مردم ما هستند و نه همراه 

ه همين دليل است که هر نيروئی که با تکيه بر ب. آن
تضادهای درونی جبهه دشمن ، یعنی دار و دسته های 

اصالح " و" محافظه کار"درونی جمهوری اسالمی نظير 
، دنباله روی خود از این دار و دسته را با فریبکاری "طلب

اینها را مدافع " اسالم محمدی"توجيه و رهبران سبز 
فته ای جدا بافته از سایر جالدان خواست توده ها و تا

جا می زنند، سازشکارهای رسوائی هستند که خود را 
  2صفحه   ...در صف خائنين قرار داده اند

  خي از موضوعات مبرم روز، حول مسايل كارگري و بربا رفيق بابك آزاد "راديو همراه"گفتگوي 
ساله سلطه جمهوری اسالمی بر ايران نشان ميدهد که راه رسيدن به آزادی، به رفاه، به برابری، جز از طريق  ٣٣واقعيت  ...

و آنهم فقط و فقط به دست مردم . مبارزه عليه ديکتاتوری جمهوری اسالمی و سرنگونی اين رژيم به غايت ضد مردمی نيست
و در اين رابطه است . رهبری طبقه کارگر مبارز و آگاه کشورمان، و نه با حمايت و دخالت قدرت های امپرياليستیستمديده، و به 

و هيچ راه حل ديگری وجود  .که ما بايد تمام انرژی و فعاليتمان را بگذاريم حول سرنگونی کامل اين رژيم با هر جناح و دسته اش
هيچ  جناحی در درون اين رژيم وجود ندارد که بخواهد منافع واقعی . تحاله نمی شوداين رژيم به هيچ وجه از درون اس. ندارد

و از طرف ديگر هم، هيچ کشور خارجی دلش برای مردم ميهن ما نسوخته و دخالت هيچ . کارگران و زحمتکشان ايران را تأمين کند
تنها راه، مبارزه خود مردم با اين رژيم است، سرنگونی . کشور خارجی هم نميتواند آزادی و برابری برای مردم ما به ارمغان بياورد

و تنها طبقه ای که ميتواند اين هدف را تا به آخر پيش ببرد، طبقه کارگر است که هم می تواند خودش را . انقالبی اين رژيم است
  ٥صفحه                       ...  .آزاد کند، و هم بشريت را، و هم کل جامعه را از شر سرمايه دارها آزاد کند

  

  در صفحات ديگر
  19و   4 ....................... شعر ●
در دفاع از پناهندگان افغان در  ●

  13.. ........................... ايران

رفيق زنده ياد، داود يادي از  ●
   15.. .......................... مدائن

شكنجه و اعدام، ابزار جمهوري  ●
  17..... ......................اسالمي

ناتيوهاي امپرياليستي راه آلتر ●
  18........... .نجات مردم ما نيستند 

 

گفتگو با يكي از اعضاي كميته نروژ 
در رابطه با   "تريبونالايران "

  !پروژه ز اينمشاهدات و تجربياتش ا
 ایده اوليه برای شکل گيری و تشکيل ...

کارزار بين المللی ایران تریبونال در 
توسط جمهوری  ۶٠محکوم کردن دهه 

در ابتدای راه به لحاظ  ،اسالمی
. سياسی یک پروژه سالم و مترقی بود

اما واقعيت این است  که تفکر غالب بر 
ال تالش داشت سياستهای ایران تریبون
 های سياسِی با نادیده انگاشتن انگيزه

های جان باختگان و  خانواده دادخواهِی
 ،جان بدر بردگان و سمت و سو دادن آن

 دارِی اهداف نظام سرمایهطرف به 
امپریاليستی، دادخواهی را در 

عدالت "و " حقوق بشری"چهارچوب 
پردازان  نظریه طبق نظر "انتقالی

  و ستی به پيش ببردبورژوازی امپریالي
  ٩صفحه           .. . .همين کار را هم کردند

تنها راه رهائي از سلطه دشمن 
  ! همبستگي خلق هاست

 مهوری اسالمی در عمل دشمن همه ج ...
تحقير شده ها و هيچ بودگان می باشد، 
دشمن مشترک همه ستمدیدگانی که باید 

. بپاخاسته و آن را سرنگون سازند متحدًا
تنهائی هيچ خلقی و از جمله خلق عرب ب

هد رسيد و از آن رو الزم به آزادی نخوا
است که در این شرایط خطير مبارزه 

و عناصر آگاه و  طبقاتی، کمونيستها
در ایجاد و تقویت  خلقها آزادیخواه همه

. در بين خلقها بکوشند احساس همبستگی
خلق عرب همچون سایر خلقها فقط در یک 
شرایط دموکراتيک ميتواند در مورد 

اد این سرنوشت خود تصميم بگيرد و ایج
شرایط دموکراتيک تنها در پرتو یک انقالب 
که بتواند جمهوری اسالمی و اربابانش را 

انقالبی . سرنگون سازد،  امکانپذیر است
های که بدون همبستگی همه خلق

 ١٤ فحهص.     ..ستيستمدیده قابل تصور ن
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بدنبال پایان انتخابات ریاست جمهوری در 
ریکا، در ماه های اخير موضوع مذاکرات آم

بين آمریکا و جمهوری اسالمی و چشم 
 رسمیانداز حرکت برای برقراری روابط 

بين این دو دولت، بار دیگر به یکی از 
سوژه های داغ خبری در ميان 
. خبرگزاریهای مختلف تبدیل شده است

این مساله در شرایطی توسط بنگاه های 
جسته گشته که تبليغاتی بين المللی بر

در چارچوب رقابتها و جدالهای درونی 
قدرتها و جناح های امپریاليستی حول 
چگونگی پيشبرد سياست هایشان در 

جمهوری " پرونده هسته ای"مورد 
اسالمی، هنوز صداهای قوی ای به گوش 
می رسند که بر طبل جنگ کوبيده و بطور 
کلی بر گسترش ميليتاریزم  و راه حلهای 

منظور بسط هر چه بيشتر نظامی به 
سلطه امپریاليسم آمریکا و شرکا در 

در چهارچوب چنين . منطقه تاکيد می کنند
تبليغاتی ست که اخيرًا نامه ای با امضای 

مجلس ضد " نمایندگان ادواری"برخی از 
خلقی جمهوری اسالمی در رابطه با 
پرونده هسته ای رژيم انتشار یافته و در 

بين " ُبرد-اکره ُبردمذ"آن از ضرورت انجام 
آمریکا و جمهوری اسالمی صحبت شده 

" رهبر"خطاِب این نامه، خامنه ای . است
جمهوری اسالمی، باراک اوباما ریيس 
جمهوری آمریکا و کاترین اشتون نماینده 
عالی اتحادیه اروپا در سياست خارجی و 
مسئول این اتحادیه در گفتگوهای هسته 

ند  و ای با جمهوری اسالمی می باش
امضا کنندگان نامه جمعی از مهره های 
شناخته شده جناح موسوم به اصالح 

یوسف اشکوری،  ظيرنطلب حکومت، 
رجب مزروعی و  علی فاطمه حقيقت جو، 

اکبر موسوی خوئينی هستند که گرچه 
از " مخالفت هایشان"همگی ظاهرًا بدليل 

ایران گریخته و هم اکنون در آمریکا و اروپا 
امضا کنندگان نامه فوق . رندبه سر می ب

واليت مطلقه "که همچنان دل در گرو 
بر ایران دارند، در یک خصوصيت دیگر " فقيه

بر عليه منافع مردم " سوابق کاری"یعنی 

" اوج"آنها در دوران . ما با یکدیگر مشترکند
در خوش خدمتی هايشان به نظام، 

چند " اصالح طلب"کسوت فریبکارانه 
مردمی و دست سالی در مجلس ضد 

ساز این دیکتاتوری در راه برآوردن اهداف 
ضد خلقی نظام حاکم و سرکوب مبارزات 
آزادیخواهانه توده ها با تمام وجود خدمت 

  . کرده اند
  

در این نامه ضمن اشاره به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا از اوباما دعوت 

احساس مسئوليت و واقع "شده که با 
بسياری "عمومی و خواست افکار "  بينی

در جهت " از سياستمداران مخالف جنگ
رژیم " تنش زدایی از پرونده هسته ای "

جمهوری اسالمی را در نظر گرفته و در 
این مقطع حساس به گفتگوهای دوجانبه 
و شفاف بين ایران و آمریکا بصورت 
مستقيم و بی واسطه با هدف ارتقاء آن 

رضايت " عاليترین سطح مسئولين"به 
این " مبنای"نویسندگان نامه شرط و . دهد

برسميت شناختن اصل "را  " مذاکرات"
برای هر دو طرف تعيين " ُبرد  –بدیهی ُبرد 

غنی "از حق " دفاع"کرده و سپس نيز با 
برای رژیم جمهوری اسالمی، " سازی

" کنترل منصفانه برنامه اتمی"خواستار 
لغو "برای " اقدامات جدی"رژیم و  سپس 

امضا کنندگان این نامه . شده اند "تحریمها
سرانجام به امپریاليستها تاکيد کرده اند 
که اگر چنين مذاکراتی با هدف حل پرونده 
هسته ای جمهوری اسالمی صورت 

صلح جهانی و منافع عمده، "نگيرد، 
اساسی و دراز مدت ایران، ایاالت متحده و 

خطرات "در معرض " کشورهای اروپایی
  .گرفتقرار خواهد "  جدی

  
تا آنجا که به صرف نگارش این نامه و یا 
محتوای آن مربوط می شود باید گفت که 
نوشتن چنين نامه هایی و سپس پژواک 
وسيع آن در بلندگوهای تبليغاتی 

در . امپریاليستی بدعت جدیدی نيست
واقع خواست حل به اصطالح صلح آميز 

پرونده هسته ای جمهوری اسالمی، که 
منطقی اش رضایت به حفظ یکی از نتایج 

تضمين "جمهوری اسالمی و دادن 
به این حکومت دار و شکنجه از " امنيتی

سوی قدرتهای امپریاليستی می باشد، 
هدف شناخته شده برخی محافل و  
. جناحهای مشخص امپریاليستی ست

محافلی که چه در درون هيات حاکمه 
آمریکا و چه در ميان سایر قدرتهای 

 من مخالفت آشکار باض–امپریاليستی 
پيشبرد سياست  -طلبجنگ  جناحهای
را  ایران به قول خود حتی اتمیقبول یک 

متضمن منافع سرمایه های امپریاليستی 
برای غارت و استثمار هر چه وحشيانه تر 
کارگران و خلقهای تحت ستم ایران و 

در نتيجه نویسندگان . منطقه می دانند
های  نامه در واقع بخش کوچکی از مهره

شبکه مرئی و نامرئی بزرگی هستند که 
سالهای مدید به نيابت از جناحهای ذی 
نفع سرمایه جهانی و البی های پرنفوذ 
آنها بطور شبانه روزی بر خط حل پرونده 
هسته ای جمهوری اسالمی با حفظ اين 
رژيم می کوبند و می کوشند تا با بسيج 
افکار عمومی رقبای جنگ طلب خود را نيز 

باید توجه . وقعيت ضعف قرار دهنددر م
داشت این محافل قدرتمند نه از سر 

صلح "و یا " حقوق بشر"، "انساندوستی"
ست که به پيشبرد چنين " طلبی

سياستی همت گماشته اند؛ بلکه آنها با 
توجه به شدت بحران نظام سرمایه داری 
در سطح جهانی و تجربه عراق و 

جود در و موازنه قدرت مو... افغانستان و 
بين قدرتهای جهانی معتقدند که منافع 
امپریاليسم آمریکا به طور کلی و منافع 
سرمایه های تحت کنترل جناح خودشان 
به طور مشخص حکم می کند که جنگ و 
راه حل نظامی در مورد ایران فعال در 
دستور کار قرار نگيرد، و به جای آن 

چماق و "، "دیالوگ انتقادی"سياست
نامه اخير . بکار برده شود... و " هویج

نمایندگان ادواری مجلس جمهوری 
اسالمی انعکاس پيشبرد چنين خطی 

  
  

  
  "نمايندگان ادواري مجلس"نامه 

  !"اصالح طلبان"جلوه ديگري از تبهكاري 
  
  
  

 )امضاء كنندگان نامهتصويري از (

ا دعوت شده که با در این نامه از اوبام
"  احساس مسئوليت و واقع بينی"

بسياری از "خواست افکار عمومی و 
در جهت " سياستمداران مخالف جنگ

" تنش زدایی از پرونده هسته ای "
رژیم را در نظر گرفته و به گفتگوهای 
دوجانبه بصورت مستقيم و بی واسطه 

عاليترین سطح "با هدف ارتقاء به 
نویسندگان . رضايت دهد" مسئولين

را  " مذاکرات" "مبنای"نامه شرط و 
 –برسميت شناختن اصل بدیهی ُبرد "

برای هر دو طرف تعيين کرده و با " ُبرد 
برای " غنی سازی"از حق " دفاع"

کنترل "جمهوری اسالمی، خواستار 
رژیم و  " منصفانه برنامه اتمی

" لغو تحریمها"برای " اقدامات جدی"
اليستها تاکيد به امپری آنها. شده اند

کرده اند که اگر چنين مذاکراتی صورت 
صلح جهانی و منافع ، اساسی "نگيرد، 

و دراز مدت ایران، ایاالت متحده و 
در معرض " کشورهای اروپایی

 .قرار خواهد گرفت"  خطرات جدی"
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بيهوده نيست که در چارچوب . ست
پيشبرد همين سياست امپریاليستی 

دو " هيالری لورت"و " فالینت لورت" اخيرا 
مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا ضمن 

" مخالف"کارشناسان ایرانی  حمله به
اسالمی که در دستگاه های  جمهوری

تصميم گيری دولت آمریکا فعال هستند، 
به مخالفت با راه حل نظامی و منع تالش 
برای تعویض رژیم جمهوری اسالمی 
پرداخته و به ریيس جمهور این کشور 
پيشنهاد داده اند که در نخستين گام حل 
بحران اتمی، حق غنی سازی ایران را بر 

نع گسترش معاهده م(تی .پی.اساس ان
را به رسميت بشناسد ) سالح های اتمی

و برای حل دیگر مسائل شخصًا به تهران 
  . سفر کند

  
جدا از این که در تنشها و رقابتهای واقعی 
فی مابين قدرتهای امپریاليستی بر سر 
مساله چگونگی برخورد با رژیم وابسته به 
امپرياليسم جمهوری اسالمی و آینده آن، 

ات منحط و ضد خلقی کدام یک از گرایش
امپریاليستها غلبه پيدا کرده و سيمای 
سياست خارجی آمریکا در دور آتی را 
تشکيل دهد، نکته ای که در نامه نگاری 

جلب نظر می " نمایندگان ادواری"اخير 
کند همانا  نمایش منافع استراتژیک آنها 
در حفظ رژیم جمهوری اسالمی و کليت 

ری که ام. دیکتاتوری حاکم  می باشد
ماهيت واقعی  وضد خلقی این دار و 

اپوزیسيون "دسته فریبکار و مدعيان 
جمهوری اسالمی را به عينه " دمکراتيک

در مقابل همگان به نمايش گذاشته و 
ثابت می کند که چگونه بند ناف این عده 
حتی در دوران تبعيد و حشر و نشر در 
محافل اپوزیسيون در خارج کشور، 

ت نظام ظلم و جنایت همچنان با موجودی
  . جمهوری اسالمی گره خورده است

  
باید دانست که سابقه مذموم امضا 

در " تبعيد"کنندگان نامه اخير در دوران 
کمپين برای حفظ رژیم وابسته و آزادی کش 
جمهوری اسالمی در جهت تداوم تمامی 
جنایات دهشتناک آن بر عليه کارگران و 

عریضه " خلقهای ستمدیده ایران، تنها به
اخير برای صاحبان قدرت ختم " نویسی

مردم آگاه و مبارز ما به یاد . نمی شود
دارند که در همين سالهای اخير و در 
جریان خيزش توده ای بزرگ پس از 

این دار و  ٨٨انتخابات قالبی سال 
دسته و بطور مشخص، فاطمه 
حقيقت جوها و اشکوری ها  و سایر 
هم کيشان جنایتکارشان نظير 

هاجرانی ها با کمک نوکرانی همچون م
فرخ نگهدارها و دیگر اکثریتی های 
خائن چگونه بطور شبانه روزی در 
مقابل سفارتخانه ها و جاسوس خانه 
های جمهوری اسالمی مشغول خفه 
کردن و به انحراف بردن جنبش 
حمایتی مردم مبارز خارج کشور از 
مبارزات توده ها در داخل برای 

هوری اسالمی سرنگونی کليت جم
بهتر (همين خانمها و آقایان . بودند

و " خواهران"است گفته شود 

" اپوزیسيون"بودند که با نام ")برادران"
خارج کشور ، با کمک بلندگوهای 
تبليغاتی امپریاليستها تمام تالش و 
استعداد ضد انقالبی خویش را در آن 
دوران حساس برای سازماندهی 

بردند  خارج کشور بکار" جنبش سبز"
تا شعارهای رادیکال ضد رژیمی را 
منحرف نموده و مبارزات ضد 
استبدادی نيروهای انقالبی و مبارز بر 
عليه جمهوری اسالمی را به زیر پرچم 

کاناليزه " اسالم ناب محمدی"سبز 
همين ها بودند که برای مبارزین ضد  .کنند

رژیم و بویژه کمونيستها در تظاهرات های 
که شعار  ٨٨ال مربوط به خيزش س

سرنگونی کليت رژیم جمهوری اسالمی را 
می دادند پليس صدا می کردند و 

آتشينشان در باب رهبری " سخنرانيهای"
موسوی و کروبی فریبکار، و حفظ استقالل 

در مقابل سرنگونی طلبان " سبزها"صفوف 
در آن برهه حساس . شهره عام و خاص بود

اده نيز این جماعت ضد انقالبی که نشان د
اند هر جا که وظيفه شان ایجاب کند 

جمهوری " اپوزیسيون"بسرعت با ماسک 
اسالمی ظاهر می شوند، صد البته با 

" مخالفت"کمک سازشکارانی که مسحور 
این دار و دسته با جمهوری اسالمی شده 

بودند، نقش مهمی در خاموش کردن فریاد  
 ٣٠آزادی خواهانه مردم به پاخاسته از 

. جمهوری اسالمی ایفا کردندسال جنایات 
ولی "همه می دیدند که در شرايطی که 

این دار و دسته در داخل با گلوله و " فقيه
دشنه، سينه های پر از فریاد آزادی مردم 
معترض را از هم می شکافت و در تالش 
بود  تا جنبش سرخ توده ها از چهارچوب 

درست در همان حال،  نظام خارج نشود،
ر خارج کشور همان خود اینها هم د

سياست تبهکارانه و سرکوبگرانه را تا حد 
همين امضاء . توانشان عملی می کردند

کنندگان نامه مذکور همراه با دیگر 
همپالگی هایشان نشان دادند که برغم 
تمام فریبکاری و شارالتان بازی هایشان 
نمی توانند این حقيقت را در اذهان آگاه 

وجود به همان الپوشانی کنند که با تمام 

طبقه ضد خلقی یعنی سرمایه داران زالو 
صفت حاکم تعلق دارند و برای حفظ منافع  

همان . آن در صحنه مبارزه حضور می یابند
طبقه استثمارگری که با استفاده از ماشين 
سرکوب ضد خلقی خویش، از خون مردم ما 
در خيابانهای شهرهای کشور، جویبارها 

هایش را از جاری ساخت و شکنجه گاه 
انبوه آزادیخواهان انباشته کرد و درست در 
همان زمان که او بر عليه خشونت داد 
سخن می داد  اينان نيز در دسته ُکر ولی 

در مذموميت اعمال  وفقيه می نواختند 
خشونت از سوی توده های به پاخاسته 

  . سخن می گفتند
  

نمایندگان "نویسندگان نامه یعنی همان 
امروز در شرایط جاری، با  ،"ادواری مجلس

طبقاتی خویش از " وظيفه"درک 
امپریاليستها می خواهند که در ورای حل 
پرونده اتمی، امنيت و دوام رژیم وابسته 
شان را هر چه زودتر تضمين سازد، وگرنه 

این پرونده، منافع " حل"در صورت عدم 
عمده و اساسی امپریاليسم آمریکا و رژیم 

" طرات جدیخ"جمهوری اسالمی با 
آنها با توجه به تنيدگی . مواجه خواهد شد

روابطشان با دیکتاتوری حاکم بر ایران 
بخوبی از شرایط بحرانی گریبانگير رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی و اوج خشم و 

نویسندگان . نفرت توده ها از آن آگاهند
نامه با شم ضد انقالبی خود می دانند که 

زمره در شرایط تداوم و گسترش رو
اعتصابات کارگری و نارضایتی های توده 
ای از استبداد حاکم، در شرایطی که رژیم 
برای پراکندن بذر وحشت و اختناق و حفظ 
موقعيت بی ثبات خویش در هر گوشه 
بساط دار و شکنجه به راه انداخته، در 
شرایطی که حکومت با اعدام در مالء عام 
و یا تحقير و چرخاندن مجرمان عادی و 

خالفانش در معابر عمومی زیر نام مبارزه م
با اراذل و اوباش در تالش برای جلوگيری از 
انفجار توده ای ست، در شرایطی که بار 
بحران اقتصادی نظام بر گرده مردم، 
اعتراض آنها را هر چه بيشتر برانگيخته، 
موجودیت رژیمشان و به این اعتبار سلطه 

عرض طبقه حاکم و اربابان جهانيشان در م
درست به همين . خطرات جدی قرار دارد

دليل است که آنها به تکاپو افتاده اند تا در 
حد توان و ُوسع ضد انقالبی خویش در 
کمپين حفظ رژیم و تقویت سياست 
امپریاليستی ای که از خط مورد نظر آنها 
در جهت حفظ و بقای حاکميت ولی فقيه 
و سرکوب کامل توده ها دفاع می کند ، 

ياست ضد مردمی را تبليغ و ترویج این س
  .  کنند

  
نویسندگان نامه اخير، بخشی از طبقه 
حاکم یعنی بورژوازی وابسته به 
امپریاليسم هستند که دشمن قسم 
خورده کارگران و مردم محروم جامعه تحت 
سلطه ماست و به همين اعتبار 
کوچکترین عنصر مترقی و مردمی ای هم 

ته حاکم برای در تضادهای آنها با دارو دس
آنها در واقع . توده های  ما وجود ندارد

بخشی از آماج انقالب دمکراتيک و 
آزادیخواهانه مردم ما هستند و نه همراه 

جدا از این که در تنشها و رقابتهای 
واقعی بين قدرتهای امپریاليستی بر 
سر مساله چگونگی برخورد با رژیم 
وابسته به امپرياليسم جمهوری 
اسالمی و آینده آن، کدام یک از 
گرایشات منحط و ضد خلقی 

و سيمای  امپریاليستها غلبه پيدا کرده
سياست خارجی آمریکا در دور آتی را 

تشکيل دهد، نکته ای که در نامه  
جلب نظر می کند " نمایندگان ادواری"

همانا  نمایش منافع استراتژیک آنها در 
جمهوری اسالمی و کليت  حفظ

امری که . دیکتاتوری حاکم  می باشد
ماهيت واقعی  این دار و دسته فریبکار 

" ن دمکراتيکاپوزیسيو"و مدعيان 
جمهوری اسالمی را به عينه در مقابل 
همگان به نمايش گذاشته و ثابت می 
کند که چگونه بند ناف این عده حتی در 
دوران تبعيد و حشر و نشر در محافل 
اپوزیسيون در خارج کشور، همچنان با 
موجودیت نظام ظلم و جنایت جمهوری 

.اسالمی گره خورده است
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به همين دليل است که هر نيروئی که . آن
با تکيه بر تضادهای درونی جبهه دشمن 
مردم، یعنی دار و دسته های درونی 

" و" محافظه کار"جمهوری اسالمی نظير 
، دنباله روی خود از این دار و "اصالح طلب

دسته را با هزار و یک فریبکاری توجيه و 
اینها را " اسالم محمدی"رهبران سبز 

مدافع خواست توده ها و تافته ای جدا 
بافته از سایر جالدان حاکم جا می زدند و 

سازشکارهای رسوائی  یا می زنند،
هستند که خود را در صف خائنين قرار 

  .ه اندداد
       

سال  ٣٣واقعيت این است که تجربه 
گذشته به مردم جویای آزادی و برابری 
نشان داده که حاکميت جمهوری اسالمی 
محصول سياستهای نواستعماری 
امپریاليسم در ایران بوده و با توجه به 
ماهيت وابسته اش قدرت و مشروعيت 
خود را نه از توده ها و آحاد جامعه، بلکه از 

اليسم و پایگاه آن یعنی طبقه امپری
. سرمایه دار حاکم بر ایران دریافت می کند

موجودیت این رژیم تابع منافع سلطه 
امپریاليسم و سياستهای استراتژیک 

امپریاليستها در . اربابان جهانی اش است
سال گذشته و در جریان تمامی  ٣٣

تندپيچ هایی که یا در اثر رشد مبارزات 
ش انقالب و یا در اثر توده ها و خطر گستر

بحرانهای بين المللی سيستم سرمایه 
داری جهانی گریبانگير رژیم شده، به مثابه 

ظاهر گشته و موجودیت " فرشته رحمت"
در . جمهوری اسالمی را حفظ کرده اند

شرایط فعلی با توجه به سياستهای کالن 
امپریاليسم در سطح منطقه هر گاه که 

هر پارامتری، از این سياستها در اثر تغيير 
جمله برآمدهای توده ای انقالبی دچار 
تغيير شوند آنگاه احتمال تجديد آرایش 
چهره این رژيم و یا گزینه های دیگر، یک 

با توجه به این . احتمال واقعی خواهد بود
خط کلی تا آنجا که به توده های تحت 
ستم و تشنه آزادی ما باز می گردد، 

جمهوری هرگونه حل پرونده هسته ای 
در پای " راه حل"اسالمی از باال، چه این 

ميز مذاکره و با حفظ این رژیم سرکوبگر 
نظير راه حل  - حاصل شده باشد

و چه  - "نمایندگان ادواری مجلس"دلخواه
با به اصطالح گزينه نظامی و برداشتن این 
رژیم و جایگزین کردن یک رژیم وابسته 

ت دیگر به جای آن، در هيچ یک از این حاال
تغييرات بوجود آمده متضمن تحقق هيچ 
یک از خواستهای اصلی مردم ما نخواهد 

  .بود
  

کارگران و زحمتکشان، جوانان، زنان و 
خلقهای تحت ستم ایران تنها زمانی روی 
آسایش و آزادی را به خود خواهند دید که 
توانسته باشند با مبارزات متشکل خود 

یان انقالبی را سازماندهی کنند که در جر
پيشرفت خویش طبقه استثمارگر حاکم 
یعنی سرمایه داران وابسته  و ماشين 
دولتی حافظ آن را ساقط، سلطه 
امپریاليستی را محو و یک جامعه 

شکی . دمکراتيک و نوین را پایه ریزی کند
نيست که سرنگونی رژیم جمهوری 
اسالمی و تمامی دار ودسته های درونی 

وده ای اش نخستين هدف چنين انقالب ت
انقالبی که توده های . ای خواهند بود

متشکل و مسلح حامی آن، با نمایش 
قدرت عظيم و تاریخی قهر انقالبی خود 
بساط همه دشمنان مردم را قاطعانه به 

  .         زباله دان تاریخ خواهند ريخت

 مجازي نه، 

  !اين واقعي ست
    

 مجازي نه،

  اين واقعي ست،
  در اين طرح تاريك شهر،

  ارتش كار و رنج
  خروشيد و جوشيد
  !اين هيوالي عزم

  مجازي نه،
  اين واقعي ست،

  كه هر قطره آبي هدفمند،
  چو سهمگين موجي از خشم ودرد

  !گشت سوي هر كوه و شهرسرازير 
  و هر دانه ي ماسه اي زورمند،

  !بشد كوه سختي در اين گرم دشت
  همه شد يكي

  ز پوالد، شمشير رزم،
  بچرخيد و زد

  !ضربه بر گردن هرچه خصم
  )كاني يزدانيان: شعر از (
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درود ما را بپذيريد رفيق : راديو همراه
  .بابک

  
م به شما و من ه. زنده باشيد :بابک آزاد

شنوندگان عزيز راديو سالم می کنم، و با 
تشکر از فرصتی که در اختيار من قرار 

  .داديد
  

رفيق بابک بگذارید صحبت : سوال
امروز را با مساله روزی که دغدغه 
خيلی از کارگران و مردم ما است، 

يعنی مساله تحریم های . شروع کنيم
قدرتهای امپرياليستی و اثرگذاری آنها 

آیا . عيشت کارگران و زحمتکشانبر م
به نظر شما اين  تحریم ها همانطور 
که دولتهای غربی ادعا می کنند 
بيشتر رژیم را نشانه گرفته و باعث 
اختالل در روند حکومت اين رژيم 
ميشود، یا عمال بار اصلی آن بر دوش 
کارگران و زحمتکشان جامعه 
سرشکن می شود و زندگی را برای 

  تر سخت تر می کند؟ آنها هر چه بيش
  

بهتره که به وضعيت مردم بعد از  :پاسخ
به راحتی . اين تحريم ها در ايران نگاه کنيم

ميشود ديد که واقعأ اين تحريم ها کمر 
مردم کارگر و زحمتکش وطن ما را 
شکسته، و از طرف ديگر هيچ نوع تأثيری 
در سيستم سرکوب و ماشين دولتی رژيم 

که مردم مشخص است . نگذاشته است
در اين فاصله کوتاه با چه مصيبتی در آن 

به عنوان مثال، دارو . کشور گرفتار شده اند
که يکی از مسائل اصلی مردم بيمار در 

 مثال. آنجاست، به شدت گران شده است
کسانی که مرض قند دارند و بايد انسولين 
مورد نيازشان را تهيه کنند، در اين فاصله 

تازه . رای آن بدهندبايد چندين برابر پول ب
اگر ما نگاه کنيم می بينيم که داروها در 
ليست تحريم کشورهای امپرياليستی قرار 

ولی عمأل، از آنجايی که بودجه ای . ندارد
که قبأل برای خريد دارو از طرف دولت صرف 
می شد، صرف هزينه سرکوب و ماشين 
جنگی و پروژه ضدملی هسته ای می 

ولين کاری که خوب معلوم است که ا. شود
رژيم می کند اين است که بودجه هايی 
که مستقيمأ به مردم ربط دارد را قطع می 

) دولت(از طرف ديگر ما می بينيم که . کند
حقوق معلم ها و کارمندها را پرداخت نمی 

و واحدهای توليدی که از قبل هم به . کند
شکلی با بحران مواجه بودند، آنها هم به 

وليه توليد مجبورند خاطر نداشتن مواد ا

کارگران را اخراج کنند، در کارخانه ها را 
مسلمأ کارگری که اخراج شده، . ببندند

ديگر توانايی خريد ابتدايی ترين مايحتاج 
بنابراين، همانطور که . زندگی اش را ندارد

گفتم، رژيم از هزينه های ماشين جنگی و 
سرکوب و پروژه های غيرانسانی که پيش 

به هر صورت  .نکرده استمی برد، کم 
فروش نفت که بخش اصلی بودجه کشور 

اين . را تأمين می کند، کاهش يافته است
يک واقعيت است، تحريم ها يک چنين 

ولی رژيم از هزينه . تأثيری را گذاشته است
های اساسی مردم می زند، و پروژه های 

پس خيلی راحت . خودش را پيش می برد
بختی ای مشخص است که مردم با چه بد

مثأل در اين رابطه، . دارند زندگی می کنند
دولت با ارز يک سری بازی ها کرده، ارز را 

تومان  ۴٠٠٠تومن را  ١٢٠٠گران کرده، دالر 
و مردم مجبورند برای خريد . کرده است

ابتدايی ترين مايحتاج زندگی اشان، قيمت 
بيشتری پرداخت کنند، چون همه چيز با 

و کشور هم با . دالر مقايسه می شود
توجه به اقتصاد بيماری که دارد، بيشتر 

اين . کاالهای ضروری مردم را وارد می کند
. شراطی است که در کشور بوجود آمده

اما از طرف ديگر، گران شدن کاالها برای 
انگل ها و پولدارها و سرمايه دارهای کشور 

آنها که پولشان به قول . اهميتی ندارد
ی رود و هرچيزی را معروف از پارو باال م

. می توانند تهيه کنند و مشکلی ندارند
ولی بار اصلی اين تحريم واقعأ بر دوش 

  . مردم کارگر و زحمتکش ايران است
  

نکته جالبی را شما اشاره  :سوال
در رابطه با داروها، در فارس، . کرديد

سايت رسمی سپاه پاسداران، محمد 
مهدی قيامت در اين رابطه گفته است 

داروهای بيهوشی که در دو دهه "که 
گذشته به دليل کيفيت پائين از 
فهرست داروها حذف شده بودند، هم 
اکنون به دليل کمياب شدن داروها، 

اين ريسک بزرگی ." وارد بازار شده اند
است برای جامعه، برای مردمی که 

و . می خواهند عمل جراحی بکنند
ميگويد که ) محمد مهدی قيام(

. حی را متوقف کردنميشود عمل جرا
ولی با اين کاری که می کنند، کسی 
که می خواهد عمل جراحی بکند، يک 

  .قدم به مرگ بيشتر نزديک می کنند
  

دقيقأ، با توجه به همين واقعيت  :پاسخ
هاست که ما می بينيم فشار اصلی 

رژيمی . تحريم ها روی دوش مردم است
که تمام اهرم های قدرت مالی و اقتصادی 

دست خود دارد، به فکر مردم که را در 
نيست و چيزهای اساسی که به زندگی و 
سالمت و مسائل مردم ربط دارد را قطع 

يکی دارو، يکی مسئله اخراج . کرده است
کارمندها و معلمين، تعطيل شدن کارگاه 
ها و کارگاه ها به علت نبود مواد اوليه، و 
به هر حال تمام اين مسائلی که االن 

  .هاتفاق افتاد
  

بله، مرسی از واقعيت هايی  :سوال
و ما . که شما به درستی اشاره کرديد

می دانيم که سرنگونی رژيم و 
تماميت آن تنها راه حل اين مشکالت 
دارو و مسکن و کار و هر مسئله ديگر 

رفيق بابک، ما شاهد . در ايران هست
نيرو ها و افرادی که اين هستيم که 

می بيشتر به منافع خودشان توجه 
کنند، ولی سنگ به اصطالح آزادی و 
دمکراسی را به سينه خود می زنند، 

و . خواهان شدت تحریم ها هستند
برخی حتی از حمله نظامی 
امپریاليست ها برای سرنگونی اين 

آنها می . حاکميت استقبال می کنند
گويند که اگر تعدادی هم کشته 
شوند، خوب، باکی نيست و باید برای 

حال، کدام . دهيمرهایی هزینه ب
حتمأ اين ! معلوم نيست"! رهایی"

دوستان وضعيت اسفبار عراق و 
رفيق بابک، به . افغانستان را نديده اند

نظر شما، با چه روشهائی مردم می 
  توانند به آزادی برسند؟

  
در اين رابطه، خيلی روشن، دو  :پاسخ

دو تا واقعيت . مثال در مقابل ما وجود دارد
کشور عراق  و افغانستان وجود دارد، کشور
من فکر می کنم که . در همسايگی ما

برای هر کسی روشن است که 
امپرياليست ها و قدرت های بزرگ، آزادی و 
دمکراسی و حقوق بشر را بهانه ای برای 
حمله نظامی به اين دو کشور قرار دادند و 

اما شرايطی . اين دو کشور را اشغال کردند
ن می دهد که که در آنجا حاکم است، نشا

واقعأ چه باليی بر سر مردم اين دو کشور 
نه تنها آزادی و دمکراسی در اين . آورده اند

کشورها مستقر نشده، بلکه شرايط 
جنگی حاکم شده که جز خون و خونريزی 
و فالکت و بدبختی و بی خانمانی و 
آوارگی برای مردم آن دو کشور به ارمغان 

ست که بنابراين، معلوم ا. نياورده است

  

، حول مسايل كارگري و برخي از زادبا رفيق بابك آ "راديو همراه"گفتگوي 
  موضوعات مبرم روز

  
با رفيق بابک آزاد حول مسایل کارگری و برخی " رادیو همراه"آنچه در زیر مشاهده می کنيد متن گفتگوی 

گفتار به نوشتار تبدیل حالت  از پيام فدایی این گفتگو را با برخی تغييرات . موضوعات مبرم روز جامعه ما می باشد
  .به این ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار می دهدکرده و 
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حمله دولت های بزرگ، دولت های 
امپرياليستی، و اشغال نظامی هر 
کشوری، جز بال و بدبختی و خانمانسوزی 
برای مردم آن کشورها به ارمغان نمی 

) برخی(من تعجب می کنم چطور . آورد
سازمانها و جريان های سياسی، يا در 
مقابل اين احتمال حمله و اين تحريم ها 

اين که خيلی روشن،  سکوت می کنند و يا
. واقعأ بی شرمانه، از آن حمايت می کنند

دليل واقعی اش، چيزی نيست جز فکر 
کردن به قدرت حتی در زير سايه تفنگ 

و اين مسئله . سربازان اشغالگر خارجی
ای است که مردم ما بايد در رابطه با آن 
آگاه باشند و گول اين چنين سازمان ها و 

آزادی و . رندجريان های سياسی را نخو
برابری تنها و تنها به دست توانای خود 
مردم هر کشوری، مشخصأ در مورد ايران 

بدست هم فقط به دست مردم ايران 
و دخالت امپرياليست ها جز . خواهد آمد

بدبختی و بيچارگی و خرابی يک ملت، چيز 
و . ديگری برای آن ملت به بار نمی آورد
ای واقعيت روشن اين دو کشور و کشوره

ديگری که توسط امپرياليست ها و قدرت 
های خارجی اشغال شدند، اين واقعيت را 

  .خيلی روشن نشان می دهند
  

در ادامه، ما شاهد به اصطالح : سوال 
ديديم که در . هم هستيم" بهار عربی"

مصر، در ليبی، ثمره اين بهار عربی 
و حال می بينيم که مزدوران . چه شد

انقالب در ضدانقالبی که در مقابل 
سوريه به نوعی دارند صف آرايی می 
کنند، با بشار اسد، مشغول جنگ بر 

و امپرياليست ها . سر قدرت هستند
هم از اين اوباش و مزدورهای 

  . ضدانقالب دفاع می کنند
  

مردم برای مبارزه با اين حاکميت  :پاسخ
های سياه و سرکوبگری که در اين 

ياليست کشورها، باز هم با حمايت از امپر
. ها، حکومت می کردند، به پا خواستند

مردم برای احقاق حق خودشان، مبارزاتی 
را شروع کردند، خيزش هايی را شکل 
دادند و شجاعانه به خيابان آمدند و با 
دست خالی در مقابل مزدوران رژيم های 
دست نشانده در کشورهای عربی مبارزه 

ولی واقعيت اين است که . کردند
 ۵٧انقالب ايران در سال  همانطوری که

توسط امپرياليست ها و توطئه آنها به بی 
راهه رفت، و آنها با حمايت خود، رژيم 
جنايتکار خمينی را سر کار آوردند، در 

هم ... کشورهای ليبی و تونس و مصر و 
می بينيم که چطور امپرياليست ها مسير 
انقالب مردم را منحرف کردند، و عوامل و 

ن را،  دستجات و گروه مزدوران خودشا
های به شدت ارتجاعی اسالمی مثل 
اخوان المسلمين و گروه های اسالمی  

آنها . وابسته به خودشان را سر کار آوردند
تالش کردند که به مردم بقبوالنند که قدرت 
گيری اين دولت های مرتجع، نتيجه انقالب 

يعنی، وانمود کردند که نتيجه . توده هاست
. مصر، محمد مرسی است انقالب مردم در

اين واقعيت نشان ميدهد که تا زمانی که 
مردم تشکالت واقعی خودشان، احزاب 

واقعی خودشان را نداشته باشند، و تا 
زمانی که فقط و فقط به نيروی خودشان 

و اگر چشم به حمايت  -متکی نباشند
خارجی و قدرت های امپرياليستی داشته 

د نمی سرنوشتی به جز اين بوجو - باشند
و در همين جا ميشود گفت که احزاب . آيد

و جريانات سياسی ايرانی که از تحريم ها 
حمايت می کنند و از امپرياليست ها می 
خواهند که با حمله نظامی رژيم را تهديد 
کنند، واقعأ در مزدوری و همکاری اشان با 

سرکوبگر، کشورهای  ورهایکش
امپرياليستی، حاضرند دست به هر عملی 

و اينجاست که مردم ما بايد هشيار . نندبز
باشند و در مقابل اين توطئه ها بايستند و 
اجازه ندهند که به هيچ شکل چنين توطئه 
ای برای به انحراف بردن انقالب و مبارزات 

  .شکل بگيرد مردم
  

رفيق بابک اجازه بدهيد يک : سوال
طنز تلخ سياسی را، يا طنزی را از 

برويم سراغ ايران بيان کنيم و بعد 
. گفتارمان در رابطه با مسائل کارگری

رئيس سازمان بسيج مستضعفين، 
سردار مزدور محمد رضا نقدی، در 
همايش وسيع رسانه ميگويد که 

آمريکا آنقدر ضعيف شده که اگر ما "
همين امروز به آنها حمله بکنيم نه 
تنها قدرت پاسخگويی ندارد، بلکه 

اس هم برای مذاکره با ايران، به التم
اين همان شعارهای جنگ ." می افتد

، و ... جنگ تا پيروزی، تا فتح کربال و 
خوراک جمهوری اسالمی است که 

   .می خواهد به جامعه تزريق بکند
مسائل کارگری، بريم سراغ يک 
موضوع ديگر در ايران که بسيار هم 

سعيد "اخيرا . شناخته شده است
مدیرعامل  جنایتکار،" مرتضوی
به نمايندگی  مين اجتماعیسازمان تأ

از سوی رژیم سرمایه داری جمهوری 
اسالمی، پيش نویس اصالحيه قانون 
و   .تامين اجتماعی را ارائه کرده است

در این پيش نویس، افزایش سن 
بازنشستگی تا پنج سال را، به بهانه 

باال رفتن سن اميد به زندگی در ایران، 
در ادامه، شرایط . مطرح ميکند
در مشاغل سخت و زیان  بازنشستگی

و . آور، ميرود که سخت تر بشود
همچنين شرايط کسانی که در حوزه 
بهداشت عمومی، می خواهند به اين 
سازمان مراجعه بکنند، و اين سازمان 
. هم همه اينها را به دولت می فرستد

به نظر شما، چه اهدافی ميشود 
گفت که پشت اين به اصطالح 

  اصالحيه هست؟
  

از هر چيز بايد بدانيم که اين قبل  :پاسخ
صندوق تامين اجتماعی عمدتأ با دسترج 

درصد از  ٩٨کارگران شکل گرفت، و 
سرمايه اين صندوق متعلق به 

، زمانی که اين ١٣۵۴از سال . کارگرهاست
قانون تصويب شد، درصدی از حقوق 
کارگرها و کارمندها به اين صندوق ريخته 

جود دارد شده، و در آنجا يک ذخيره پولی و
واقع متعلق به کارگران و  که در

االن اين جنايتکاران حاکم، . کارمندهاست
در ادامه تمام دزدی های بی شرمانه 
اشان به منابع و منافع مردم ايران، حاال نيز 
تصميم گرفته اند که يک دزدی بزرگی را 
هم در ارتباط با اين بودجه ای که در 

نجام صندوق تأمين اجتماعی وجود دارد، ا
ولی در اصل صاحبان اصلی اين . بدهند

و اين . پول، کارگرها و مردم ايران هستند
کاری که االن اين جنايتکاران رژيم تأئيد 
کردند و قراره که به اجرا بگذارند، يک دزدی 
بزرگ، واقعأ دزدی کالن و آشکار برعليه 

در اين رابطه . کارگران رنجديده ايران است
وقيحی مثل  هم مشخصه که جنايتکار

. سعيد مرتضوی می تواند اين کار را بکند
به همين دليل يک چنين شخص منفور و 

به . جانی را برای اين کار درنظر گرفته اند
هرحال، سن بازنشستگی را باال برده اند، 
و از طرف ديگر درصد پولی که از کارگرها 

به عنوان سهم کارگران (گرفته ميشود 
را هم قرار  )برای ريختن در آن صندوق

است که افزايش بدهند، و از طرف ديگر 
هم قرار است که بخشی از هزينه های 
درمانی و بهداشتی را هم از اين صندوق 

که اين اساسأ قرار نبوده، و  ؛برداشت کنند
ولی يک چنين . اصأل جزو قانون نيست

واقعيت اين است که . کاری را می کنند
کاران، دزدی های آشکار و پنهان اين جنايت

عوامل رژيم، در همه جا، در جای جای 
و . سازمانها و اداره های مختلف ادامه دارد

يکی از اين دزدی هايشان هم اين است 
که سعيد مرتضوی را مأمور کرده اند که اين 
بودجه که حاصل دسترنج مردم است را به 

بجز اين چيز ديگری نمی تواند . غارت ببرند
  . باشد

  
ا صحبتی که قبأل با در رابطه ب: سوال

شما داشتيم، دقايقی پيش، دوست 
عزيزی در فيس بوک يک پيام برای 

مقدار بسياری از "راديو فرستاده که 
مواد خوراکی و دارويی دارد به 
فلسطين و لبنان و سوريه فرستاده 

از  او و...". می شود، برنج و روغن و 
مردم می خواهد که اين اقالم را برای 

حقوق معلم ) دولت(ما می بينيم که 
و . ها و کارمندها را پرداخت نمی کند

واحدهای توليدی که از قبل هم به 
شکلی با بحران مواجه بودند، آنها هم 
به خاطر نداشتن مواد اوليه توليد 
مجبورند کارگران را اخراج کنند، در 

مسلمأ کارگری . کارخانه ها را ببندند
توانايی خريد  که اخراج شده، ديگر

ابتدايی ترين مايحتاج زندگی اش را 
بنابراين، همانطور که گفتم، . ندارد

رژيم از هزينه های ماشين جنگی و 
سرکوب و پروژه های غيرانسانی که 

به هر  .پيش می برد، کم نکرده است
صورت فروش نفت که بخش اصلی 
بودجه کشور را تأمين می کند، 

يت اين يک واقع. کاهش يافته است
است، تحريم ها يک چنين تأثيری را 

ولی رژيم از هزينه . گذاشته است
های اساسی مردم می زند، و پروژه 

 .های خودش را پيش می برد
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چون اعتقاد . کنندخودشان ذخيره 
. دارد که اوضاع بدتر از اين خواهد شد

اين پيام را من از فيس بوک گرفتم و 
  . برای شما و شنوندگان ارائه دادم

يکی از شناخته شده های فعال که 
خودش هم کارگر است، شاهرخ 
زمانی است که در هفته های اخير 

شاهرخ زمانی . يک نامه فرستاده
ایجاد تشکل برای   عضو کميته پيگيری

های آزاد کارگری و سندیکای نقاشان 
خرداد سال پيش،  ١۵است که در 

دستگير و پس از آن به  ١٣٩٠سال 
در اين . یازده سال زندان محکوم شد

نامه، که از زندان فرستاده، جنبش 
کارگری جهانی را خطاب قرار داده و 
خواهان حقوق ابتدایی برای کارگران 

نظر شما به . و زحمتکشان شده است
چرا فعاالن سندیکایی در ایران، نمی 
توانند مثل کشورهای ديگر آزادانه 

  بکنند؟ فعاليت
  

بله، من اتفاقأ نامه ای را که  :پاسخ
شاهرخ زمانی به سازمان جهانی کار 

اتفاقأ خيلی مسائلی را . نوشته، خواندم
که در آن نامه مطرح کرده بود، خيلی 

ود که و مشخصأ مطرح کرده ب. درست بود
سازمان جهانی کار که آزادی تشکل و حق 
اعتصاب را به رسميت می شناسد، چطور  
جمهوری اسالمی که کارگرها را به شدت 
سرکوب می کند و هيچ نوع حق تشکل و 
سنديکا و هر نوع تشکل صنفی را به 
رسميت نمی شناسد، هنوز عضو سازمان 
جهانی کار است؟ همچنين در آن نامه 

که سياست های  نوشته شده بود
ضدکارگری جمهوری اسالمی منجر به 
حبس های سنگين برای فعالين کارگری 

و به عنوان مثال، همين االن . شده است
عالوه بر خود شاهرخ زمانی، رضا شهابی، 
افشين اوسانلو، محمد جراحی، و کسان 
ديگری هم در زندان هستند و حبس های 

  . طوالنی مدت گرفته اند
. الی که شما از من کرديدبرگرديم به سو

واقعيت اين است که تحت سلطه حکومت 
های ديکتاتوری مثل جمهوری اسالمی، به 
هيچ نوع تشکل صنفی اجازه تشکيل و 

مشخصأ ما ديديم . ادامه کاری نمی دهند
ای که فعالين کارگری با چه سختی 

درصدد تشکيل سنديکای کارگران شرکت 
و واحد، سنديکای کارگران هفت تپه، 

سنديکای کارگران نقاش برآمدند و تا يک 
اما توسط رژيم . جاهايی هم پيش رفتند

سرکوبگر و به غايت ارتجاعی جمهوری 
اسالمی، با هجوم به اين تشکل ها و 
دستگيری فعالين اصلی و شکنجه و حبس 
های سنگين برای آنها، تمام اين سنديکاها 

و حتی زمانی هم که . را عمأل فلج کرد
بود، عمأل ) اين سنديکاها(حضور صحبت از 

واقعيت اين . کاری نمی توانستند بکنند
است که وقتی که تشکلی، هر نوع تشکل 
کارگری، شکل می گيرد و کارگرها در اين 
تشکل ها برای پيگيری مسائل صنفی خود 
مبارزه می کنند، در طول اين مبارزه 
سنديکايی در اين تشکل ها، کارگرها به 

پی برده و می بينند که  قدرت واقعی خود

چطور می توانند با اين تشکل و اتحادی که 
ميان کارگران بوجود آمده، با رژيم مبارزه 

به همين دليل هم هست که رژيم . کنند
جمهوری اسالمی به درستی می داند که 
در جهت منافع اقليتی انگل و مزدور و 
سرمايه داران و آقازاده ها و تمام کسانی 

را اداره می کنند، بايد يک  که اين حکومت
و تحت . چنين تشکالتی را سرکوب کنند

يک چنين ديکتاتوری هم هست که  هيچ 
تشکل صنفی شکل نمی گيرد و در اولين 

به . ش با سرکوب مواجه ميشودیقدم ها
عنوان مثال، ما بعد از سرنگونی رژيم شاه 
و اوايل به قدرت رسيدن جمهوری 

و  تشکل اسالمی، شاهد تشکيل شوراها 
های زيادی در محيط های توليدی و 

ولی رژيم بعد از مستقر  .کارخانه ها بوديم
و تا حدودی تثبيت کردن خود، اولين 
يورشی که آورد به تشکل های کارگری 

و به همين دليل است که ما فعالين . بود
چريک های فدايی خلق ميگوئيم که بدون 
سرنگونی کامل جمهوری اسالمی، هيچ 

برون رفتی از مشکالت پيش روی  نوع راه
برای ايجاد تشکل های کارگری و احقاق 
حقوق کارگران وجود ندارد و اولين شرطی 
که در مقابل اين وجود دارد، سرنگونی 

و تجربه . کامل جمهوری اسالمی است
هم نشان داده که تحت سلطه چنين 
رژيمی، واقعأ صحبت از هر تشکلی عمأل 

سرکوب و  هراه به جايی نمی برد و ب
دستگيری و زندان رهبرها و فعالينش منجر 

به هر صورت، باز مسئله اين . می شود
است که آيا فعاليت درجهت برپايی چنين 
تشکل هايی، تحت حاکميت جمهوری 
اسالمی، می تواند مبارزه را جلو ببرد؟ ما 

ساله حاکميت  ٣٣با نگاهی به واقعيت 
جمهوری اسالمی، می بينيم که عمأل 

م اين تشکل ها در مقاطع مختلف تما
سرکوب شدند و نتوانستند وظايف اصلی 

يک نمونه آن هم،  ؛خودشان را انجام بدهند
  . همين دستگيری شاهرخ زمانی است

  
رفيق بابک، نقش ديکتاتوری : سوال

در جلوگيری از تشکل يابی کارگری، 
موردی بود که شما به درستی اشاره 

ا اين کرديد، و يک واقعيت است که م
را در محيط کارگری امان، به عينه 

اين مسئله فقط مختص . شاهد بوديم
به رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی 

بلکه در رژيم های سابق، و به . نيست
در . ويژه در رژيم سابق پهلوی هم بود

سنديکای کارگری در  ٧٣تعداد  ١٣۴٣
سنديکای کارگری در  ٣٨تهران بود و 
قانون که  ولی اصالحيه. شهرستانها

رخ داد، اين سنديکاها و  ١٣۴٣در 
. اتحاديه های کارگری را محدود کرد

فرقی هم نمی کند، چه واحد توليدی 
متعلق به دولت و يا نهادهای 
گوناگون، بطور مثال سپاه، بنياد 

غيره، فرقی نمی کند،  شهيد، جهاد و
ديکتاتوری و سرکوب در همه جا 
. هست، فقط در مسائل دولتی نيست

ا متعلق به بخش خصوصی هم که ي
همين  نورچشمی ها و آقازاده ها

همه جا، در اين ورطه سرمايه داری 
هستند و کارخانه هايی که به دست 
اينها رسيده و يک شبه ميلياردر شدند 
را به صورت خيلی پليسی و امنيتی 

به نظر شما، راه . به پيش می برند
از این  برون رفت طبقه ی کارگر

؟ يعنی وضعيتی که وضعيت چيست
کارخانه های دولتی، کارخانه های 
بنيادی، مثل سپاه پاسداران، و يا 
آقازاده ها چپاول می کنند و بيشتر به 
نفع امپرياليسم جهانی دارند سرکوب 

 . کارگران را به پيش می برند
  

ساله سلطه جمهوری  ٣٣واقعيت  :پاسخ
اسالمی بر ايران نشان ميدهد که راه 

ادی، راه رسيدن به رفاه، راه رسيدن به آز
رسيدن به برابری، جز از طريق مبارزه عليه 
ديکتاتوری جمهوری اسالمی و سرنگونی 

و . اين رژيم به غايت ضد مردمی نيست
آنهم فقط و فقط به دست مردم ستمديده، 
و به رهبری طبقه کارگر مبارز و آگاه 
کشورمان، و نه با حمايت و دخالت قدرت 

و در اين رابطه است . تیهای امپرياليس
که ما بايد تمام انرژی و فعاليتمان را 
بگذاريم حول سرنگونی کامل اين رژيم با 

و تنها راه نجات  .هر جناح و دسته اش
و هيچ راه حل . مردم ما هم همين است

اين رژيم به هيچ وجه از . ديگری وجود ندارد
هيچ  جناحی در . درون استحاله نمی شود

وجود ندارد که بخواهد منافع  درون اين رژيم
واقعی کارگران و زحمتکشان ايران را تأمين 

و از طرف ديگر هم، هيچ کشور . کند
خارجی دلش برای مردم ميهن ما نسوخته 
و دخالت هيچ کشور خارجی هم نميتواند 
آزادی و برابری برای مردم ما به ارمغان 

به هر حال، تنها راه، مبارزه خود . بياورد
اين رژيم است، سرنگونی انقالبی مردم با 

و تنها طبقه ای که ميتواند . اين رژيم است
اين هدف را تا به آخر پيش ببرد، طبقه 
کارگر است که هم می تواند خودش را آزاد 
کند، و هم بشريت را، و هم کل جامعه را 

سرمايه . از شر سرمايه دارها آزاد کند
دارهايی که فرقی نمی کند، در زمان 

به شکل ديگری حضور داشتند، و پهلوی 
ه ها و پاسدارها و داالن هم آقازا
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جنايتکارهای سرکوبگر و کسانی هستند 
که اهرم های مهم اقتصادی را به 

و در اين رابطه است . دستشان گرفته اند
که درد و رنج مردم ما هر روز عميق تر و 

به هر حال، تنها راه، . گسترده تر ميشود
ی اسالمی و فقط مبارزه با جمهور
  .   سرنگونی انقالبی آن است

  
شما اشاره کرديد که اين فقط : سوال

طبقه کارگر است که می تواند اين 
کار را بکند، يعنی با حمايت مردم و به 
رهبری طبقه کارگر است که می 
توانيم از شر سرمايه دارهای 

چرا بايد . امپرياليسم رها بشويم
 ر؟اينچنين باشد؟ چرا فقط طبقه کارگ

  
خوب، واقعيت در جوامع سرمايه : پاسخ

داری، اين را به ما ميگويد، اين را در مقابل 
مناسبات اين واقعيت که . ما می گذارد

توليدی بر اصل مالکيت خصوصی بنا شده، 
و ثروت هايی که در جامعه وجود دارد در 
دست تعداد محدودی افتاده است، و 
ر اکثريت مطلق مردم در فقر و فالکت به س

می برند، و اين روابط و مناسبات نابرابر که 
اکثريت مردم بايد ساعت ها کار کنند که 
حداقلی از دستمزدشان را سرمايه دارها 
به آنها بدهند، اين واقعيت که اصل نابرای 
در جامعه بر اساس مالکيت خصوصی 

و بنابر چنين واقعيت هايی است که . است
ادن طبقه کارگر که چيزی برای از دست د

ندارد، تنها طبقه ای است که می تواند 
  . مبارزه را تا به آخر پيش ببرد

  
اگر اتحاد طبقه کارگر برای : سوال

رهائی کارگران از ظلم و جور نظام 
سرمايه داری، امری الزامی است، 

که برخی اين اما گاه شنيده می شود
اتحاد را اتحاد گرایشات سياسی 

اد آيا واقعا اتح. قلمداد می کنند
گرايشات سياسی مدعی حمايت از 

است؟  کارگران، اتحاد طبقه کارگر
يعنی، بعضی از نيروهای سياسی 
خودشان را نماينده مدعی طبقه 
کارگر می دانند و وقتی که می 
خواهند اتحادی را تشکيل بدهند، اين 

  . را اتحاد طبقه کارگر می دانند
  

اگر در يک کشوری، گرايشات  :پاسخ
ايت از کارگران، با سياسی مدعی حم

کارگرها در ارتباط باشند و هر کدام يک 
حدی از حمايت کارگرها را پشت سر خود 
داشته باشند، و يا يک بخشی از کارگرها 
را متشکل کرده باشند، در اين صورت ما 
می توانيم بگوئيم که اتحاد اين گرايشات 
سياسی، اين سازمان های سياسی، می 

ولی واقعيت . باشد تواند اتحاد طبقه کارگر
اين است که در ايران، کارگران ما فاقد هر 

و . گونه تشکل مستقل هستند
سازمانهای سياسی هم با اين کارگرها در 
ارتباط ارگانيک و مشخصی قرار ندارند که 
ما بتوانيم بگوئيم حمايت کارگرها را پشت 

اين يک واقعيتی است که . سر خود دارند

بنابراين، ما اتحاد و . در جامعه ما وجود دارد
نزديکی جريان های سياسی با هم را 
نميتوانيم اتحاد طبقه کارگر به حساب 

  . بياوريم
  

اين برميگردد به اين : سوال
اتحادهايی که قارچ وار بيرون می 

و به نوعی ميشود گفت که . آيند
نيروی راست، جناح راست در آمريکا 
بود که سال پيش اين اتحاد سکوالرها 

بعضی از نيروهای . پا کرده بود را به
چپ هم اين کار را انجام دادند، به هم 
نزديک شدند و اين را معنا بخشيدند 

   .به طبقه کارگر
  

بله، در اين رابطه، اين اولين بار  :پاسخ
اگر برگرديم به سالهای گذشته، . نبوده

شاهد اتحادهای خيلی زيادی از اين 
ای دست، در مواقع مختلف از طرف نيروه

ولی اين اتحادها از . سياسی هستيم
آنجايی که پيوند ارگانيک با مبارزات طبقاتی 
درون ايران ندارد، و از آنجا که اين جريانات 
سياسی رابطه منسجم و ارگانيکی با 
طبقه کارگر و جنبش واقعی که در ايران 
وجود دارد و در حال حرکت است، ندارند، 
اين اتحادها جز شکست و جز 

گی، چيز ديگری برای کل مبارزه و سرخورد
من نمی دانم چرا اين . اپوزيسيون ندارند

جريانات سياسی نمی توانند از اين 
به نظر من اين . تجربيات درس بگيرند

اتحادها، هيچکدام اتحاد واقعی طبقه کارگر 
فقط فرصت طلبی ای است که در . نيست

ميان جريانات راست و ارتجاعی که تنها به 
يران فکر می کنند، در اين قدرت در ا

جرياناتی که اين اتحادها را شکل می 
شايد همانطور که می . دهند، وجود دارد
در فکر ) امپرياليست ها(بينند که آنها 

گروه های (آلترناتيوسازی هستند، اينها 
هم شايد می خواهند ) سياسی راست

به نظر . آلترناتيوهای خودشان را بسازند
کارگر و مبارزه  من هيچ ربطی به طبقه

طبقاتی در جامعه ما ندارد، و اتحادهای 
بادکنکی و کاغذی هستند، و دردی را از 
دردهای بی شمار جامعه ما کم نمی 

شايد فقط يک دلخوشی باشد برای . کنند
خود آن کسانی که اين اتحادها را شکل 

به نظر من، ادعاهای پوچی . می دهند
به  هستند و هيچ قدمی در مبارزه طبقاتی

  .  جلو نمی برند
  

اينها بيشتر اتحادهای کاغذی : سوال
هستند که جديدأ با اين تکنولوژی روز، 
اتحادهای اينترنتی هم ميشود گفت 

  .که هستند
  

جالب اين است که اتفاقأ، من  :خپاس
نمونه هايی را ديدم از اطالعيه هايی که از 
. طرف اين اتحادها منتشر شده است

کسانی که در اين  جالب است که برخی از
اتحادها اسمشان وجود دارد، اعتراض کرده 
اند که کسی با آنها در رابطه با اين 
اطالعيه حرفی نزده، و صحبتی با آنها 

يعنی، اين افراد بدون اينکه . نشده است
خودشان خبر داشته باشند، و بدون آنکه 
اطالعی از متن اين اطالعيه ها داشته 

ان زير اين باشند، می بينند که اسمش
و از اطالعيه نويس ها . اطالعيه ها است

می خواهند که اسامی آنها را از اين 
  .اطالعيه ها حذف کنند

اين نشان می دهد که اين اتحادها چقدر 
پوشالی هستند و حتی در جهت همان 
اهدافی هم که خودشان ادعا می کنند، 

وقتی ما . توافقی بين آن نيروها وجود ندارد
م می بينيم که نيروهايی با نگاه می کني

تفکرات و مواضع سياسی کامأل  متضاد در 
موقعيت هايی که پيش آمده، به چنين 

به عنوان مثال، . کاری دست زده اند
به نظر من . مشخصأ در مورد ايران تريبيونال

اينها مسئله طبقه کارگر ايران نيست، 
و . مسئه مبارزه طبقاتی در جامعه نيست

ه گفتيد، اتحادهای بيشتر همانطور ک
کاغذی، اينترنتی، و يک دلخوشکنکی برای 

مبارزه . آنها است، يک نوع سرگرمی است
  . جدی نيست

اينها برای حل اختالفات : رادیو همراه
و معضل در دوره جمهوری اسالمی و 
کمک به طبقه کارگر نيست، بلکه 
بيشتر برای حل اختالفات خودشان 

ن م. است که دور هم جمع می شوند
دعوت ما را تشکر می کنم از اين که 

پذيرفتيد، اميدوارم در دفعات بعد 
و اگر . بيشتر شما را داشته باشيم
  .صحبت پايانی دارید، بفرمائيد

من هم تشکر می کنم که اين  :بابک آزاد
به اميد . وقت را در اختيار من گذاشتيد

سرنگونی هرچه زودتر رژيم جمهوری 
و سوسياليسم  و با آرزوی آزادی. اسالمی

  .برای مردم ميهنمان

  
  

  

تحت سلطه حکومت های ديکتاتوری 
مثل جمهوری اسالمی،به هيچ نوع 
تشکل صنفی اجازه تشکيل و ادامه 

مشخصأ ما ديديم که . کاری نمی دهند
ای فعالين کارگری با چه سختی 

درصدد تشکيل سنديکای کارگران 
شرکت واحد، سنديکای کارگران هفت 

برآمدند و تا يک جاهايی هم ... تپه، و 
اما توسط رژيم سرکوبگر . پيش رفتند

جمهوری اسالمی، با هجوم به اين 
تشکل ها و دستگيری فعالين اصلی و 
شکنجه و حبس های سنگين برای 
و . آنها، اين سنديکاها را عمأل فلج کرد

 حتی زمانی هم که صحبت از حضور
بود، عمأل کاری نمی توانستند  آنها
وقتی که تشکلی، شکل می  .بکنند

گيرد و کارگرها در اين تشکل ها برای 
پيگيری مسائل صنفی مبارزه می 
کنند، به قدرت واقعی خود پی برده و 
می بينند که چطور می توانند با اين 
تشکل و اتحادی که ميان کارگران 

 .بوجود آمده، با رژيم مبارزه کنند



9 صفحه          163شماره                                      پيام فدايي 
 

  

با تشکر از اينکه به : پيام فدائی 
دعوت ما برای اين گفتگوپاسخ مثبت 

قبل از هر سوالی  لطفا . داديد
خودتان را هر طور که صالح می دانيد 

 .  معرفی کنيد
  

با تشکر از اینکه این فرصت را بمن  :پاسخ
 دادید که با پویندگان انقالب بخصوص نسل
جوان کمونيست ایران گفتگویی داشته 

 ۶٠من ليال هستم از زندانيان دهه . باشم
گان  خانواده جانباختهعضوی از همچنين 
بدست رژيم وابسته جمهوری  ۶٧قتل عام 

  .نظام سرمایه داری حاکم  اسالمی حافظ
  

بگذاريد اين گفتگو را با اين : سوال
سوال شروع کنيم که تا جائی که ما 

ما از اعضای کميته می دانيم ش
محلی تريبونال در نروژ بوده ايد، جزء 
. آن بخش که بعدا از آنها جدا شدند

شما چگونه و در چه زمانی با پروژه 
تريبونال آشنا شديد؟ و در ابتدا تصورو 
  چشم اندازتان از اين برنامه چه بود؟

  
با این پروژه آشنا  ٢٠٠٩در سال  :پاسخ
شده بودم اما  آن زمان از ایران خارج .شدم

اما بطور رسمی . هنوز به اروپا نيامده بودم
ام  با ایران تریبونال همکاری ٢٠١٢در فوریه 

ام در این تاریخ به اتفاق چند  را شروع کرده
تن از دوستان و رفقایی که از زندانيان 

و خانواده جان باختگان  ۶٠سياسی دهه 
آن دهه بودند گرد هم آمدیم و کميته کاری 

تریبونال واحد نروژ را تشکيل داده و ایران 
ذکر یک نکته را در . شروع به کار کردیم

اینجا ضروری ميدانم بر خالف ادعای 
مسئول اين پروژه  که مدعی است 

 "خودجوشی"ها و زندانيان بطور  خانواده
گردهم آمده و این کارزار را راه اندازی 

اند، باید بگویم که اين  افراد که  نموده
از انگشتان دست هم فراتر  تعدادشان
با شناسایی یک نفر در هر کشور،  ،نميرود

سعی نمودند از طریق این فرد به 
ها و زندانيان سياسی  شناسایی خانواده

اقدام کنند و سپس آنها را به شرکت در 
کارزاری که ميرود تا جمهوری اسالمی را 
به جرم جنایت عليه بشریت محکوم کند، 

قعيتی است و اتفاقی این وا. دعوت نمایند
است که عمًال روی داده و در همه جا به 

اما در مورد . همين صورت اقدام شده است
تصور و چشم انداز من از اين برنامه الزم 

من به حکم وظيفه  است تاکيد کنم که 
تاریخی که نسبت به هم نسالن و هم 

از هر حرکت  ،بندیان درخود احساس ميکنم

یی که در جهت ا عادالنه و حق طلبانه
روشن شدن حقایق پشت پرده آن قتل 
عام سبعانه صورت گيرد حمایت و تا آنجا 
. که بتوانم با آن همراه و هم گام ميشوم

همانگونه که به عنوان عضوی از کميته نروژ 
ایم با علم  الم داشتهعهایمان ا در اطالعيه

به این که با شرکت در این پروژه و شهادت 
های بدنی و روحی  هدادن در مورد شکنج

و  ۶٠دوستان و رفقایم در دهه خود و 
بخصوص شهادت در مورد اعدام دسته 
جمعی هزاران نفر از انقالبيون و بخصوص 

بخشی از  ۶٧کمونيستها در قتل عام 
های آن جنایت توسط کليت نظام  ناگفته

به آن  ،جمهوری اسالمی برمال ميشود
تريبون تا امکان يابم از ته دل و از . پيوستم

تمامی آن که اين جريان فریاد بزنم 
ها و اعدامها از طرف کليه  شکنجه

جناحهای جمهوری اسالمی تایيد و به 
بيشتر از آن، .  مرحله اجرا گذاشته شد

فکر ميکردم که ميتوانم از ایران تریبونال به 
عنوان بلندگویی برای طرح تبانی تمام دول 

تجع غربی نظام امپریاليستی و دولتهای مر
دست نشانده آن نظام در سراسر جهان و 
بخصوص در منطقه خاورميانه با جمهوری 
اسالمی در تایيد اعدام کمونيستهای 

در شرايطی که همه . ایران، استفاده کنم
جمهوری  قرائن و فاکتها نشان می داد که

اسالمی یکی از نتایج نشست گوادالپ 
 بود که با تعویض شاه این سگ زنجيری

به دارودسته  و سپردن قدرت سم امپريالي
تالش نمود جهت  ،خمينی جنایتکار در ایران

انقالب و  ،حفظ منافع امپرياليستها
.  آزادیخواهان را به اين وسيله سرکوب کند

در چنين شرايطی مگر ميتوانستيم به 
عنوان شاهد ایران تریبونال بر مسند 
صندلی شهادت بنشينيم و پروسه تاریخی 

ن جمهوری اسالمی را به بر سر کار آمد
مگر ميتوانستيم بر  فراموشی بسپاریم؟
بنشينيم و خود را  ای مسند چنان صندلی

از روند تاریخی انقالبات جهانی پرولتاریا و 
زحمتکشان جدا سازیم و با دیدی 
، ناسيوناليستی، تقليل گرایانه و محدود

به شکنجه، تجاوز جنسی و جنایتی راجع 
تفاق افتاد  سخن ا" خود من"که بر شخص 
های ارتجاعی پيام اخوان را  بگویم و توصيه

به پيش ببرم؟ مگر می " تخليه روانی"برای 
شد آرمان و خواست رفقا و دوستان 
جانباخته را به عنوان شاهد فراموش کنيم؟ 
مگر ميشد به عنوان شاهد به دادگاه رفت 
و از مقاومت و پایداری تا آخرین نفس یک 

يست که در زندان بيش نسل انقالبی کمون
سرنگونی جمهوری ضرورت از پيش به 

اسالمی وابسته به امپریاليسم به عنوان 
ضرورت اساسی جامعه در رسيدن به 
آزادی  رسيده بود سخن نگفت و از آن  

دل مشغولی من بعد از  صرف نظر کرد؟
این موارد بود  ،پرکردن اظهارنامه حقوقی

عيه همانگونه که در اطال .که برشمردم 
کميته کاری ایران تریبونال واحد  ٢شماره 

اعالم  ٢٠١٢سپتامبر  ٢٠نروژ به تاريخ  
ایده طرح اوليه برای شکل گيری و  ،نمودیم

تشکيل کارزار بين المللی ایران تریبونال در 
توسط جمهوری  ۶٠محکوم کردن دهه 

در ابتدای راه به لحاظ سياسی  ،اسالمی
ا واقعيت ام. یک پروژه سالم و مترقی بود

این است  که تفکر غالب بر سياستهای 
ایران تریبونال تالش داشت با نادیده 

 دادخواهِی های سياسِی انگاشتن انگيزه
های جان باختگان و جان بدر بردگان  خانواده

اهداف طرف به  ،و سمت و سو دادن آن
امپریاليستی،  دارِی نظام سرمایه

" حقوق بشری"دادخواهی را در چهارچوب 
طبق نظریه  "عدالت انتقالی"و 
زی امپریاليستی به پردازان بورژوا نظریه

 همانگونه که شاهد بودیم پيش ببرد و 
  .همين کار را هم کردند

  
در فاصله ای که با اين :  سوال

همکاری می کرديد عمال چه مجموعه 
کمک هائی جهت پيشرفت کارهای 
اين پروژه  و چه نقش و موقعيتی در 

  يد؟اين رابطه داشت
  

من یکی از اعضای کميته کاری  :پاسخ
واحد نروژ بودم، غير از کارهای عمومی که 

که در این مورد -بطور جمعی انجام ميدادیم 
من از طرف  - توضيحات الزم را خواهم داد 
ها، بخصوص  کميته مسئول تماس با رسانه

اولين . آنهایی که رو به داخل بودند، بودم
در مراسم  شرکت ،گام عملی کميته نروژ

" کومله"سالروز تاسيس و بنيانگذاری 
سازمان کردستان حزب کمونيست ایران 

ای برای  در این مراسم اطالعيه .بود
شناساندن و درخواست کمک مالی توسط 

اما کمک مالی ای  . خود من خوانده شد
بسياری از شرکت . جمع آوری نشد

کنندگان در آن مراسم برای نخستين بار 
. ایران تریبونال را می شنيدندبود که  اسم 

پس از خواندن اطالعيه از طرف دوستان و 
مورد اعتراض و انتقاد  ،رفقایم در کميته

" سياسی و خطی"واقع شدم که اطالعيه 
دليل دوستان من این بود که چرا در . بود

" مرگ بر امپریاليسم"پایان اطالعيه شعار 
د در اينجا الزم می دانم که تاکي. ام را داده

 

  "تريبونالايران "گفتگو با يكي از اعضاي كميته نروژ 
  !پروژه ز ايندر رابطه با  مشاهدات و تجربياتش ا
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تبليغات   ،کنم  که دليل اصلی اين امر
کميته بين المللی و یگانه مسئول آن که 
در ضمن مسئوليت کل کارزار هم بر عهده 
داشت، بود که همواره  جهت پيشبرد خط 
نادرست خود چنين تبليغ می کرد که به 
دليل وجود گرایشها و جریانهای 
غيرکمونيست در صفوف اعدام شدگان 

 "تفرقه افکنانه"ز شعارهای نباید ا ،۶٠دهه 
و دوستان و رفقای من در . استفاده شود

کميته نروژ هم واقعًا از سر تعهدی که در 
خود نسبت به جان باختگان احساس 
ميکردند و دلسوزانه به همکاری با کارزار 
روی آورده بودند  نمی خواستند هيچ 

  .خللی به اين کارزاز وارد شود
ماه مه که در مراسم هشت مارس و اول 

با شرکت فعال سعی  ،در اسلو برگزار شد
در . آوری کمک مالی بپردازیم کردیم به جمع

هر دوی این مراسم  ها با فروش قهوه، 
نهایت سعی و  ،سوپ، چای و ساندویچ

و در هر دو مورد موفق . تالشمان را کردیم
البته . کمک جمع آوری کنيممقداری شدیم 

ود اعضای اين تالشها جدا از کمک های خ
کميته بود برای مثال یکی از اعضای کميته 

بود  ۶٠که خواهر چهار جان باخته در دهه 
ای به  از جيب خود کمک قابل مالحظه

  .کارزار نمود
 ؛اما در مورد مسئوليت شخصی خودم

همانطور که گفتم من مسئول تماس با 
ها بودم یک مصاحبه با تلويزيون   رسانه

ه تا این تاریخ هنوز رهایی زنان انجام دادم ک
 .هم در تارنمای ایران تریبونال وجود دارد

هم با تلويزيون برابری یک مصاحبه دیگر 
جام دادم که ایران تریبونال  از درج آن در ان

تارنما خودداری کرد  و دليلش را هم بعدها 
از ما "مسئول ایران تریبونال، که در ارتباط با 

لتاکی در یکی از جلسات پا بود " بهتران
اعالم کرد و گفت  از این ببعد هيچکس 

ندارد بدون اطالع قبلی با هيچ  "حق"
این مطلب را بعد از . ای گفتگو کند رسانه

من در . برگزاری مرحله اول اعالم داشت
عماد را عينًا نقل  اینجا گفته خود  بابک

ای  اگر کسی ميخواهد با رسانه: "ميکنم 
 فقط درخواست کمک مالی ،صحبت کند

نه مثل آن خانمی که از نروژ  !نماید
. امپریاليست ميکرد ،اش امپریاليست همه

فکر ." نيازی به گفتن این مطالب ما نداریم
می کنم که بهتر است  قضاوت را به 

  .خواننده عزیز واگذارم
  

چرا و در چه زمانی شما از  -: سوال
  اين پروژه جدا شديد؟

  
تی در اوائل سپتامبر بدنبال مجادال :پاسخ

که در درون کارزار در رابطه با برنامه ها و 
ش پيش آمد و من بعدا آنها را يروشها

بيشتر توضيح خواهم داد بطور رسمی جدا 
کميته نروژ را به عنوان اکثریت،شده و 

مان را در  دالئل جدائی. منحل اعالم کردیم
خيلی صریح و روشن  ١اطالعيه شماره 

ر است که  فکر می کنم بهت. اعالم کردیم
در آن . گوشه ای از آنرا در اینجا نقل کنم

در پی آشکار  اطالعيه آمده است که 
شدن ماهيت ایران تریبونال به دليل وجود 

ها و عناصر وابسته به سرمایه مالی  مهره

امپریاليستی و به خصوص  با ورود پيام 
اخوان  به اين جريان  که وابستگی اش به 

ی غير قابل مراکز و نهاد های امپرياليست
کتمان است، کارزارمزبور دچار تحول کيفی 
گشت و این پروژه به سوی منافع و اهداف 
نظام سرمایه داری امپریاليستی جهانی 

به اين ترتيب هدایت و .  هدایت شد
کاناليزه کردن این دادخواهی و سمت و 
سو دادن آن به یک امر حقوقی صرف و 

به  ،استفاده ابزاری از خون جان باختگان
آشکاری در مقابل ديد همگان قرار گرفت  و 

بر بر  عدم شفافيت و سکتاریسم حاکم 
بنابراين  ما که با   .افزوداین حرکت 

ديگری به اين جريان پيوسته  اتارانتظ
بوديم با توجه به مجموعه دالئل  توضيح 
داده شده از اين پروژه جدا شدن خود را  

ومت چرا که ما خاطره مقا. اعالم می کنيم
و شکست ناپذیری زندانيان سياسی دهه 

، جنایت و کشتار بيرحمانه و ۶٠
سيستماتيک جمهوری اسالمی پشت 
درهای بسته بازداشتگاهها، زندانها و 
سکوت و همراهی امپریاليستها بویژه در 

نه فراموش ميکنيم و نه "را  ۶٧تابستان 
و از آنجائيکه ایران " ميتوانيم ببخشيم

و " مستقل"و " دموکراتيک"تریبونال خود را 
این جان باختگان معرفی می  خوِن دادخواِه

کرد تصور ما این بود که با پيوستن به این 
کارزار ميتوانيم در افشای جنایت جمهوری 
اسالمی در سطح بين المللی و انعکاس و 

های  تاثير آن بر افکار عمومی جهان، توده
محروم و زحمتکش ایران و بخصوص 

گامی هر  ،داغدار جان باختگان های خانواده
چند کوچک برداشته و به منظور پيش برد 
این هدف در شناساندن ایران تریبونال، 

آوری کمکهای مالی در اين فاصله  جمع
  .پيگيرانه تالشی نمودیم

  
در اين فاصله و در جريان    آيا : سوال

برنامه های جمعی ای که برای 
هيچ   سازماندهی اين پروژه داشتيد

انه ای از آنچه بعدا عمال رخ داد و نش
باعث جدائی شما شد مشاهده 

  کرديد؟

مطمئنا تغييراتی که در جریان  :پاسخ
حرکت این پروژه بوجود آمدند ناگهانی و 
یکباره نبودند، اما از همان اوایل کار 
مشترک ما با گردانندگان پروژه نشانه 

حرکت  هایی وجو داشت که این یک
اساس کارها و . شفاف و دمکراتيک نيست

تصميم ها به طور فردی و از طرف مسئول 
این پروژه گرفته می شد در حالی که 
زحمت کارها بر روی دوش یک مجموعه 

از طرف دیگر یکی از . وسيع قرار داشت
نکات مهم برای خود من این بود که در 
جریان حرکت معلوم شد که برای 

تریبونال خانواده های جان  گردانندگان ایران
باختگان و خود جان به دربردگان قتل عام 

برای شما یک . نقش ابزاری دارند ۶٠دهه 
در زمانيکه ما کميته را   .مثال ذکر می کنم

نمودیم، اوج  تشکيل دادیم و شروع به کار
یعنی درست در . کار و فعاليت کارزار بود

. ٢٠١٢تا آپریل  ٢٠١٢فاصله زمانی ژانویه 
تمام تالشها روی این مسئله متمرکز شده 

از باال به بابک اعالم شده بود به صد . بود
شاهد در دادگاه نياز داریم، و او توی سر 

آورد؛  خودش ميزد و هی فشار می
تمام   ".شاهد احتياج داریم"، به "شاهد"

های کاری در جهت  هم و غم و توان کميته
پيدا کردن جان بدر یردگان و یافتن 

نه جان   .های جان باختگان بود نوادهخا
ها هيچگونه نقش  بدربردگان و نه خانواده

کارزار غير از آنکه پس از دیگری در این 
کشف شدن، اظها نامه حقوقی پر و 
ارسال نموده و بعنوان شاهد در دادگاه 

دليل و  به همين. حاضر شدند را نداشتند
با توجه به عدم شفافيت در روابط درونی، 
مواردی که مثل جلسه لندن انسان را تکان 

  . دهد کمتر دیده می شد
  

از اعضای  شما به عنوان يکی :سوال
کميته تريبونال در نروژ از زمان جدائی 
از اين برنامه تا کنون سه اطالعيه 
منتشر کرده ايد بطور خالصه برای 
خوانندگان ما توضيح دهيد که چرا اين 

روی  اطالعيه ها را داديد ودر آنها  بر
چه مسائلی انگشت گذاشته شده 

  است؟
  

به ایران تریبونال پيوستيم چرا که  :پاسخ
خود را دموکراتيک و مستقل و دادخواه 

اما آنچه . خون جان باختگان معرفی ميکرد
در عمل مشاهده نمودیم دقيقًا عکس آن 

پيام اخوان . چيزی بود که ادعایش را ميکرد
ن سازما"مسئول تيم دادستانی، مؤسس 

ایی  که پروژه می باشد "اسناد حقوق بشر
امپریاليستی است و نميتواند عمًال گامی 
برخالف منافع و اهداف امپریاليستها که  

های مالی آن ميباشند  تامين کننده هزینه
وجود و حضور اعضای تيم دادستانی . بردارد

 "حقيقت یاب"اخوان و امثالهم و کميسيون 
به  هایشان که جملگی در وابستگی

سازمانها و نهادهای مالی امپریاليستها 
اند و با اهداف  هيچ شکی باقی نگذاشته

، برای هر خاصی این پروژه را دنبال ميکنند
شخص واقعا حقيقت جویی یک معيار غير 
قابل چشم پوشی در اثبات واقعيت فوق 

برای نمونه به اين حرف اخوان . می باشد

بعنوان عضوی از کميته نروژ همانگونه 
ایم  الم داشتهعهایمان ا که در اطالعيه

پروژه و با علم به اینکه با شرکت در این 
های  شهادت دادن در مورد شکنجه

دوستان و رفقایم خود و بدنی و روحی 
و بخصوص شهادت در مورد  ۶٠در دهه 

اعدام دسته جمعی هزاران نفر از 
 ۶٧انقالبيون و کمونيستها در قتل عام 

های آن جنایت توسط  بخشی از ناگفته
به آن  ،جمهوری اسالمی برمال ميشود

تريبون اين جريان  پيوستم تا از ته دل از
ها و  تمامی آن شکنجهکه فریاد بزنم 

اعدامها از طرف کليه جناحهای 
جمهوری اسالمی تایيد و به مرحله 

فکر ميکردم که .اجرا گذاشته شد
ميتوانم از ایران تریبونال بعنوان 
بلندگویی برای طرح تبانی نظام 
امپریاليستی و دولتهای مرتجع دست 

ن و بخصوص نشانده آن در سراسر جها
در تایيد اعدام  رژیمدر خاورميانه با 

 .کمونيستهای ایران، استفاده کنم
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 "در .ابيددقت کنيد تا اهداف آنها را بهتر دري
با وی  "عرصه سوماختصاصی  مصاحبه
ما برای کسانيکه جان سالم از : "ميگوید 

اند این امکان را فراهم  آن جنایت بدر برده
ایم که داستانهایشان را پشت  آورده

ببينيد ." تریبونهای بين المللی بگویند
مساله دادگاهی کردن جمهوری اسالمی 

به  و آنهمبه چی صرفا به دليل جناياتش 
   .تبديل شده استچه قيمتی 

از سوی ديگر مصوبه دیوان ایران تریبونال  
نشان داد هدف اصلی آنها نه حقيقت یابی 
زوایای پنهان کشتار و قتل عام و نه 
بازخوانی پرونده زندانيان سياسی و قتل 
عام آنها بلکه استفاده ابزاری از 

های جان باختگان و زندانيان  خانواده
 ۶٧ر برده از قتل عام سياسی جان بد

جريانی که خود را دموکراتيک . ميباشد
معرفی ميکرد در عمل نشان داد و به جرات 
ميتوان گفت از ماهيتی ضد دموکراتيک 

بابک عماد مسئول گروه بين . برخوردار بود
المللی این کارزار بطور خودسرانه تمام 
کارها را به تنهایی پيش ميبرد و به 

جلسات مجمع . ودهيچکس هم پاسخگو نب
عمومی با سخنان او شروع و با جمعبندی 

حتی به همان   .و گزارش او خاتمه مييافت
تعداد افرادی هم  که در اطراف وی قرار 
. داشتند مسئوليت مهمی داده نمی شد 

غير از ادمين دراتاق پالتاک  ظاهراو آنها 
بودن و  یا مصاحبه با این یا آن رسانه و 

دیگر مسئوليتی  کارهای این چنينی،
در يکی ازاين سه اطالعيه ما به . نداشتند

توضيح مسائل مالی ايران تريبونال نيز 
چرا که بعد از پایان مرحله اول . پرداخته ايم

مسئولين تريبونال تحت فشار  ،دادگاه
بسيار مجبور به انتشار گزارش مالی 

اما اين گزارش پر از ابهام بود که . شدند
با توجه به . قانع کند نتوانست هيچ کس را

اينکه يکی از فعاليتهای ما جمع آوری کمک 
های کاری  ای که  مالی بود و ما در کميته

بوديم برای گرفتن و جمع آوری کمکهای 
شاهد بوديم  مانخود م،مالی اقدام ميکردی

که با اين فعاليتها  نميتوانستيم و موفق 
نميشدیم  که کمک قابل توحهی جمع 

فروش آنچه که تهيه دیده نه از .  کنيم
هيچ  ،بودیم و نه از طریق تبليغات مجزا

مشکل حل کنی جمع آوری مالِی کمک 
نمی شد به همين دليل جهت روشن 

اقدام به  ،شدن ابهامات گزارش مالی آنها
در این رابطه ما  .صدور اين اطالعيه کرديم

خود بر اساس  ٣در اطالعيه شماره 
خی و احساس مسئوليت اخالقی و تاری

توضيحات الزم را منتشر  ،مان سياسی
کردیم و از خوانندگانی که تا به امروز موفق 
نشدند ميخواهيم یکبار دیگر این اطالعيه را 

توصيه من برای خواندن مجدد این . بخوانند
اطالعيه به این دليل ميباشد که ميتوانند 

حد  ،به عنوان  مشت نمونه خروار است
و ادعا های بی گرفتن کمک مالی از مردم 

اساس مجریان و دنباله روان پيام  اخوان ها 
را بهتر شناخته و فریب دروغ و 

  .ریاکاریهایشان را نخورند
  

می دانيد که  پس از برگذاری : سوال
برنامه تريبونال  در لندن و سپس در 

الهه مسائلی  آشکار گشت که 
تعجب همگان را برانگيخت و به 
شناخت ماهيت واقعی دست 

. رکاران اين پروژه خيلی کمک نموداند
مثًال  شرکت بعضی از افراد شناخته 
شده در دم و دستگاه نيروهای 
امپریاليستی نظير پيام اخوان، جفری 
نایس، جان کوپر وابسته به حزب 

دست راستی محافظه کار انگليس  
وغيره، یا در خواست از کشورهای 
اسالمی برای تحقيق در باره نقض 

کشورهائی که  ؛ايرانحقوق بشر در 
خودشان دستانشان تا مرفق به خون 

آيا در زمان . آزاديخواهان آلوده است
تدارک اين برنامه به چنين مسائلی 

  اشاره شده بود؟
  

از خالل پاسخهای من به    :پاسخ
سوالهای قبلی می توان پی به سامان 

واقعيت اين است که . درونی این کارزار برد
سازماندهی و نه  در ایران تریبونال نه

هر چه  ،برنامه ریزی از پایين صورت نگرفته
و به . بوده ار باال تصميم گرفته ميشد

همين دليل هم به علت عدم کنترل جدی 
خيلی زود بازيچه دست  ، این پروژهاز پائين

  .کسانی شد که شما نام برديد
پس از برگزاری مرحله اول و زمانيکه 

هی عزیزان  موریس کاپيتورن پرونده دادخوا
ما را به صورت بابک عماد مسئول اين 
برنامه که قبال در باره اش توضيح داده ام  

بروید هر کاری "پرت ميکند و ميگوید 
درست است که در آن  !"توانيد بکنيد می

زمان دیگر یابوی ایران تریبونال از پل 
گذشته بود اما این فرصت دست داده بود 

حقيقت  که با سلب صالحيت از کميسيون
متاسفانه   ؛یاب به این حقارت تن ندهند

آنها از فرصت استفاده نکرده و با تسليم 
جان کوپرها و خواستهای شدن در مقابل 

ها و با اطاعت کورکورانه به الهه  اخوان
رفته و اجازه دادند پرونده یک دهه خونين از 

ترین فرزندان ما به  خون بهترین و پاکباخته
پوشه گذاشته شده   این شکل خفت بار در

 عامل اول و اصلی این جنایِتبرای و ابتدا 

جمهوری اسالمی و سپس به کشورهای 
 "حقيقت یابی"همکاری اسالمی برای 

واقعيتی که نشان داد . فرستاده شود
اندرکاران اين جريان  نه جاهل و نه  دست

  .نادان بلکه ریاکاران سياسی ميباشند
دهد مشاهده سير رويداد ها نشان می 

که ایران تریبونال محصول فکری جان کوپر و 
. همين افرادی که شما برشمردید ميباشد

این روزها ما شاهدیم که همين افراد و 
نزدیکان و همفکران شان دست اندر کار راه 
اندازی پروژه هایی مشابه برای حلبچه و 
جنایتی که در سالهای پایانی جنگ ایران و 

شاپيش هم و پي. عراق افتاد، ميباشند
اند که احتمال اینکه بتوانيم  اعالم نموده

بدانيم صدام سالح شيميایی و گازهای 
اعصاب را از چه طریق و چه کشورهایی 

اما با اين . خریداری نموده بسيار کم است
کشوری را که  همه اعالم می کنند که

احتمال ميدهند سالح شيميایی در اختيار 
 صدام قرار داده باشد شوروی سابق

و یا پروژه . لمان و آمريکا آميباشد و نه مثال 
دیگری در رابطه با جنایاتی که رژیم 
فاشيست و وابسته ترکيه در حق مردم 

طی ساليان دراز روا  ،تحت ستم کرد
داشته را دقيقًا به همين سبک و سياق 
ایران تریبونال ميخواهند بقول خودشان حل 

ته های ساخ اینها همه پروژه .و فصل نمایند
امپریاليستها برای پوشاندن دستان به 
خون آلوده خودشان  در پی این 

اما امروز دیگر دستشان برای .  جنایتهاست
همه رو شده است و رسواتر از آنند که 

  .بتوانند مردم آگاه را بفریبند
  

به دنبال انتقاداتی که در : سوال
سطح جنبش به اين پروژه  شد ما 
 شاهد هتاکی ها و فحاشی های
زننده طرفداران اين پروژه عليه 

آنها به جای پاسخ . منتقدين بوده ايم 
به پرسشها و انتقادات طرح شده، 
منتقدين را از جمله به همگامی با 
جمهوری اسالمی متهم می کنند و به 
اين وسيله از پاسخ فرار می کنند، 
بدون شک اين روش نمی تواند در 
مناسبات درونی اين حرکت منعکس 

آيا در زمانی که شما با . باشدنشده 
اين پروژه همکاری می کرديد با جلوه 
هائی از اين بی ظرفيتی در شنيدن 
انتقاد و تحمل منتقدين مواجه شده 

  بوديد؟
  

سوال خيلی خوبی است ودر آن    :پاسخ
به واقعيتی اشاره می شود که هر کس با 

اشد حتما نمونه اين کارزار از درون آشنا ب
هائی از اين بی ظرفيتی را می تواند به 

بگذاريد چند .  خاطر آورده و گوشزد کند
  . نمونه ذکر کنم که خود شاهد بوده ام

قرار بود من بعنوان شاهد در مرحله اول 
برای سفر اما چون  .دادگاه حاضر شوم

دعوتنامه زمانی که مشکل ویزا داشتم تا 
ضای ویزا کردم برایم فرستادند و من تقا

بنابراین .  مدت زمانی به طول انجاميد
یک روز قبل از "نتوانستم برای روز هفدهم 

. به لندن سفر کنم" برگزاری مرحله اول
تلفنی از نروژ اطالع دادم که من به محض 

نشان می دهد  مشاهده سير رويداد ها
که ایران تریبونال محصول فکری جان 
کوپر و همين افرادی که برشمردید 

اینروزها ما شاهدیم که همين . ميباشد
افراد و همفکران شان دست اندر کار 
راه اندازی پروژه ی مشابه برای حلبچه 
و جنایتی که در جنگ ایران و عراق 

و پيشاپيش اعالم . افتاد، ميباشند
ه احتمال اینکه بتوانيم بدانيم اند ک نموده

صدام سالح شيميایی را از چه طریق و 
چه کشورهایی خریداری نموده بسيار 

اما اعالم می کنند که . کم است
کشوری را که احتمال ميدهند سالح 
شيميایی در اختيار صدام قرار داده 
باشد شوروی سابق ميباشد و نه مثال 

در و یا پروژه دیگری . لمان و آمريکا آ
رابطه با جنایات رژیم فاشيست و 
وابسته ترکيه در حق مردم تحت ستم 

را دقيقًا به همين سبک و سياق  ،کرد
ایران تریبونال ميخواهند بقول خودشان 

 .حل و فصل نمایند
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حاضر شدن ویزا برای ادای شهادت خواهم 
روز چهارشنبه سومين روز دادگاه . آمد

ی بليط مجدد برا ؛ویزایم بدستم رسيد
 .اقدام کردم و حاضر شده به فرودگاه رفتم

در فرودگاه با مسئول برنامه تماس گرفتم  
در جوابم . آیم و اطالع دادم که من دارم می

ی یو در جواب چرا". !نيایيد. نه. نه:" گفت
من شما را از ليست اطالع داد که  ،من

و دیگر نيازی به  ام شاهدین حذف کرده
س از نزدیک به یک پ. آمدنتان نيست

ساعت مجادله بمن آدرس داد و گفت 
ميتوانيد بيایيد اما فقط برای دیدن، نه برای 

پس از پایان دادگاه، وقتی از . ادای شهادت
لندن برگشت من مجددًا با او تماس گرفتم 

من و دليل حذف را پرسيدم اين بار گفت 
بلکه مسئولين دادگاه  ام این کار را نکرده

اند و من نميتوانم دیگر کاری  کردهاین کار را 
اما اگر مادرتان هست ميتواند برای . کنم

  !شهادت در مرحله دوم او را ببریم
درست یک هفته یا ده روز  :مورد دوم

مانده به برگزاری مرحله اول که در لندن 
برگزار می شد من از مسئول کميته 
کشوری نروژ پرسيدم که آیا مشخص شده 

یا قرار است دادگاه را  کدام رسانه باید و
پوشش خبری دهد؟ همين پرسش را 

مسئول کميته کشوری از مسئول کارزار  
ما با : "او چنين پاسخ ميدهد ميکند، و

صدای امریکا، بی بی سی، و چند رسانه 
ایم ولی تا این لحظه  دیگر تماس گرفته

اند و هنوز  هيچکدام به ما جواب نداده
دادگاه را  نميدانم کدام رسانه قرار است

  ."پوشش دهد
در حاليکه وقتيکه  جلسه دادگاه را از طريق 

همچنان که  ،اينترنت پيگيری می کردم
منتظر دقایق پایانی بودم مشاهده نمودم 
که شخصی که کنار اسمش مدیر اجرایی 
ایران تریبونال نوشته شده بود  بر صفحه 

که وقتيکه بيشتر دقت . مانيتور ظاهر شد
شهرزاد نيوز از دادگاه  کردم دیدم برای
حاال با توجه به اینکه . گزارش تهيه نموده

در جواب کميته ما گفته بودند که تا کنون 
ایی قرار نيست دادگاه را  هيچ رسانه

پوشش خبری دهد  و در عمل شهرزاد نيوز 
را در صحنه می بينيم متوجه می شويم 

و اطالع . که صداقتی در کار نبوده است
به . ام نمی شده استرسانی شفاف انج

هر حال   قضاوت با خواننده است که چرا 
در جواب سئوال افرادی مثل من این چنين 
جواب می دادند و در عمل طور ديگری 

شهرزاد داستان ! برنامه ريزی کرده بودند
هم که کسی نيست که نداند که با نيوز 

بودجه اختصاصی دولت هلند راه اندازی 
  .  شده است
تا یک روز قبل از برگزاری  :مورد سوم

مرحله اول دادگاه  هيچ اسمی از موریس 
روز موعود فرا . کاپيتورن در ميان  نبود

برای جلسه نخست  ١٨/۶/٢٠١٢در . رسيد
دادگاه یک ساعت زودتر از شروع، من به 

در همان لحظات اول . انتظار نشسته بودم 
شروع بر صفحه مانيتور، اسم موریس 

يغ حضور نامبارکش به کاپيتورن برای تبل
من موریس کاپيتورن را از . نمایش درآمد

خورشيدی که به عنوان  ١٣٧۵سال 
مسئول کميسيون حقوق بشر سازمان 

 برای بررسی وضعيت حقوق بشر به ،ملل
به ایران آمده بود  دعوت جمهوری اسالمی

شناختم و بدرستی بياد داشتم که  می
گزارشی به نفع جمهوری اسالمی و با 

ای  وضعيت رو به بهبود حقوق بشر در ادع
برای .  صفحه منتشر کرده  بود ۵٠ایران در 

اینکه بيشتر مطمئن شوم به سراغ  
که گزارش  ٩شماره  "پيام فدایی"نشريه 

موریس کاپيتورن را مورد نقد قرار داده بود 
. رفته و گزارش را دوباره مرور کردم
 ٩خوانندگان می توانند پيام فدائی شماره 

این که . ا در سايت سياهکل مالحظه کنندر
با دیدن کاپيتورن چه حالی به من دست 

درست در آن زمان  .داد قابل وصف نيست
پی بردم بيشتر از هر زمان دیگری بود که 

و انحرافی ای پا نادرست در چه مسير 
بعد از اطالع از جضور موریس . ام گذاشته

 کاپيتورن در اين دادگاه  در زمان استراحت
ژ وئن ١٨بين جلسه صبح و بعد از ظهر روز 

دوستی که از نروژ با فورا )  همان روز اول(
در دادگاه حضور داشت تماس گرفته و به او 
گفتم این موریس کاپيتورن از کجا آمد، در 

جهت اطالعش در . جوابم گفت من نميدانم
مورد کاپيتورن مسائل الزم را گفتم و از او 

دت از کاپيتورن خواستم که در زمان شها
بپرسد که شما آيا همان کاپيتورنی 

به ایران آمدید؟   ١٣٧۵هستی که در سال 
و بگويد که این دادخواهی ما سرنوشت 

ای شما را پيدا  صفحه ۵٠همان گزارش 
از او خواستم از بابک بپرسد و به او ! نکند

از قول من بگوید که چرا به ما نگفتيد این 
ب حضور شخص در کميسيون حقيقت یا

این دارد؟ بابک در جواب این خانم گفته بود 
دوباره من .  کاپيتورن آن کاپيتورن نيست

تماس گرفتم و گفتم دوست عزیز، حتمًا 
وظيفه توست که . این مسئله را روشن کن
در فردای آن روز . این کار را انجام دهی

ژوئن مجددًا تماس گرفتم و این  ١٩یعنی 
ميگوید که  بار بمن گفت مسئول برنامه

گزارشی را که شما مدعی هستيد، 
کاپيتورن تهيه نکرده و کسی دیگر تهيه 

پرسيدنی است که آیا .  کرده است
شخصی که خود را به خانواده جان 
باختگان، چپ و انقالبی، متعهد و پایبند به 

نماید و  آرمانهای جان باختگان معرفی می
مدعی ميشود که ميخواهد داد آنها را از 

دگران بازپس ستاند و این دفتر و بيدا
دستک عریض و طویل را به این منظور راه 
اندازی نموده این پاسخ گویی فريبکارانه را 
چرا در پيش می گيرد و چنين فريبکاری ای 
برای چه کسی   قابل هضم ميباشد برای 
من که قابل هضم و قبول نميتوانست 

  .باشد و نيست
  

که با توجه به اين واقعيت : سوال
شما با ديدن اهداف و مسير های 
نادرست از اين برنامه جدا شديد به 
باور شما چنين فعاليتهائی بايد در چه 
مسير ها و برای تحقق چه اهدافی 

  پيش برود ؟
  

بخصوص قتل عام  ۶٠کشتار دهه   :پاسخ
اين  .یک زخم عميق اجتماعی است ۶٧

کشتار ها عملی جنایتکارانه و کامَال 
به نظر من باید جوابی  سياسی بوده و

صورت مساله، . سياسی و انقالبی بگيرد
نه مسئله اعدام یک نفر و یا یک گروه 
خاص بوده و نه صرفا فرد خاصی در رژيم 

کليت رژيم .  چنين تصميمی گرفته است
با جمهوری اسالمی تصميم گرفته و 

حمایت رسمی و غر رسمی امپریاليستها، 
. ده دست به این عمل جنایتکارانه ز

بنابراين اینکه ما بيایيم و بگویيم فالن فرد و 
یا فالن بخش حاکميت این جنایت فجيع را 

. اند اشتباه محض ميباشد مرتکب شده
واقعيت اين است که مسئوليت سياسی و 
اخالقی این کشتار به عهده تمام کسانی 

و چنين . است که آن روز در قدرت بودند
لين اين برنامه ای بايد همه آمرين و عام

جنايت يعنی تمامی رژيم دار و شکنجه 
. جمهوری اسالمی را افشاء و محکوم کند

اما شاهد بوديم که  هدف از برگزاری 
دادخواهی در اين کارزار آنطوری که 

اش ادعا ميکنند فقط جنبه  مسئولين ایرانی
معنوی و اخالقی دارد و برای آرام کردن 

و . اند دردهای مردمی است که درد کشيده
اند و برای خالی  عزيزانشان را از دست داده

کردن خودشان باید بيایند و فقط سخن 
به نظر من فقط سخن گفتن از . بگویند

دردها و رنجها دادخواهی یک نسل 
دادخواهی . نيستکار ساز انقالبی 
ای کامًال سياسی است ، چرا که  مسئله

ترین بخش  زندانی سياسی، سياسی
، این یک ه مهمترجامعه ميباشد و از هم

در حاليکه دست . طبقاتی استمساله 
اندرکاران اين برنامه مشخص تالششان 
اين بود که همين خصوصيات را از آن  سلب 

در حاليکه ما در باره . نموده و دور سازند
کسانی صحبت می کنيم که در  مهمترین 
و بزرگترین جدال بعد از سرنگونی رژیم 

دم به دفاع گذشته يعنی سرکوب انقالب مر
مبارزه و مقاومت .  از انقالب برخاسته بودند

یعنی نيروی مدافع انقالب برای  ۶٠دهه 
حفظ دست آوردهای انقالب که جمهوری 
اسالمی  با زور سرنيزه یکی پس از دیگری 

از مردم بود ماهيت  هادر حال پس گرفتن آن
جدال . مبارزه آن دوره را مشخص می کند

ما فریاد خفه شده و خونين زندانيانی 
به جوخۀ اعدام  ۶٠هستيم که در دهه 

سپرده شده و یا به دار آویخته شدند 
و در جای جای وطن در زنجيرمان به 

های بی صورت دسته جمعی در گور
به خاک  نام و نشان به طرز دردناکی

یاران ما بخاطر تغيير .سپرده شدند
سرنوشت و بهبود زندگی نسلهای 
آینده آگاهانه در راه آزادی و 

شان را فدا  سوسياليسم جان شيرین
ما قربانی نيستيم و نميتوانيم . نمودند

نظاره گر این باشيم که اشخاصی 
مرد  صد"ها که جزء  مانند پيام اخوان

معرفی شده اند با  "مؤثر جهان
داشتن عضویت در بنيادهای مالی 
وابسته به امپریاليستها و در کنار 
نمایندگان هارترین جناحهای سرمایه 
داری و طراح تحریمها، جنگها و 

عليه مردم زحمتکش  ،های راه نقشه
کشورهای فقير برای عزیزان ما اشک 

 .  تمساح بریزد
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اکم  و همين بايد در انقالب  با ضدانقالب ح
  .هر دادخواهی واقعی با صراحت طرح شود

اما امروز انسانها در دوره تاریخی بسيار 
دوره سلطه کامل . بدی بسر ميبرند

امپریاليست ها بر جهان که سعی در نابود 
کردن تمام دست آوردهای مبارزاتی بشر 

، دوره رکود جنبشهای انقالبی، .دارند
طلبانه توده های آزادیخواهانه و برابری 

و در چنين شرايطی . تحت ستم است 
نبايد اجازه داد که دشمنان مردم پرچم 
دادخواهی جانباختگان ما را بر افرازند و 

  . برای شهدای ما اشک تمساح بريزند
  

با سپاس فراوان از اينکه در : سوال
اين گفتگو شرکت کرديد در پايان اگر 
موردی هست که مايليد به آن اشاره 

  نيد بفرمائيد؟ک
  

ما فریاد خفه شده و خونين   :پاسخ
به صورت  ۶٠زندانيانی هستيم که در دهه 

انفرادی و گروهی به جوخۀ اعدام سپرده 
شده و یا به دار آویخته شدند و در جای 
جای وطن در زنجيرمان به صورت دسته 
جمعی در گورهای بی نام و نشان به طرز 

  .دردناکی  به خاک سپرده شدند

ران و رفقای ما بخاطر تغيير سرنوشت و یا
بهبود زندگی نسلهای آینده آگاهانه در راه 

شان را  آزادی و سوسياليسم جان شيرین
ما قربانی نيستيم و همانگونه . فدا نمودند

ایم  که تا امروز هم ساکت ننشسته
نميتوانيم نظاره گر این باشيم که 

صد "ها که جزء  اشخاصی مانند پيام اخوان
معرفی شده اند با داشتن  "مؤثر جهانمرد 

عضویت در بنيادهای مالی وابسته به 
امپریاليستها و در کنار دیگر مدیران و 
شخصيتهای شناخته شده و نمایندگان 
هارترین جناحهای سرمایه داری و طراح 

عليه  ،های راه تحریمها، جنگها و نقشه
مردم زحمتکش کشورهای فقير و کم زور و  

پيام .  ما اشک تمساح بریزدبرای عزیزان 
 ٨اخوان در جلسه ای که در روز شنبه 

در سالن کتابخانه نورت  ٢٠١٢سپتامبر 
تورنتو برگزار شده     در  -يورث در کانادا

فکر ميکنيد که "پاسخ به این سئوال که 
ایران تریبونال به اهدافش دست یافته 

تنها اميد من جامعه : " ميگوید" است
گفتگو و پرهيز از فضای . مدنی است
فضای حقوق بشر بودن در . خشونت است

من نظر گرفتن باورهای سياسی مذهبی، 
فکر ميکنم بيشتر این جنگ و دعواها مثل 

نسلی است که  همين تهمتها در ميان

نسل جدید دیدش . دیگر دارد از بين ميرود
در حاليکه : پرسم من می" متفاوت است

ادمانه پيام اخوان مرگ نسل من و ما را ش
به انتظار نشسته چگونه ميتواند از 
قهرمانان آن نسل دفاع نماید؟ کشتار دهه 

ای از پيش  توطئه ۶٧باالخص قتل عام  ۶٠
طراحی شده توسط حاکميت جمهوری 
اسالمی می باشد که  نه تنها لکه ننگی 
بر پيشانی این رژیم بلکه همه آنهایی 
است که از این رژیم پشتيبانی کردند و یا 

زندانيان . لحت اندیشانه سکوت نمودندمص
با  ۶٧و تابستان  ۶٠سياسی در دهه 

مقاومت خویش این حقيقت را ه اثبات 
رساندند که سرکوب، زندان، شکنجه و 
اعدام قادر نخواهد بود مبارزینی که کينه 
عميق به نظام سرمایه داری و دشمنان 
. آزادی و برابری دارند را درهم بشکند

ين ترفند ها و اقداماتی همانگونه که چن
به رسيدن به چنين هدف نامقدسی قادر 

در پایان با ادای احترام به یاد .نخواهند بود 
، قتل عام ۶٠و خاطره هزاران شهيد دهه 

و شهيدان سالها و ماهها و روزهای  ۶٧
اخير، در برابر پایداری و مقاومت 

های داغدیده سر تعظيم فرود  خانواده
  .آورم می

 !در دفاع از پناهندگان افغاني در ايران
  ایم ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده

  ایم ثه اینجا پناه آمدهاز بد حاد
  

  امروز افغانستان جزء کشورهایی محسوب ميشود که بيشترین
  تعداد مهاجران را در دنيا دارد چرا که سالهاست مردم این کشور 
  مورد هجوم و تجاوز نيروهای امپریاليستی قرار گرفته و روزی نيست 
   حضور سربازان.  که شاهد کشتار و خونریزی در این کشور نباشيم 

  اموریا و به گلوله بستن مردم بيگناه، خارجی در شهر و روست
  اين تجاوزات و . هستند که تقريبا هر روز شاهد آن هستيم 

بخشی  از . وحشيگری ها آنچنان زندگی را برمردم تنگ کرده  که باعث مهاجرت مردم این کشور در اين ابعاد وسيع  شده است
اما به دليل سياستهای افغان ستيزی جمهوری . ريزند به ايران مهاجرت می کنندمردمی که از اين شرايط دهشتناک می گ

اسالمی درايران هم  با فشارها و محدوديتها و  مشکالت  ديگری مواجه می شوند که برای  اين مهاجران و پناهندگان معنای 
به عنوان مثال . ی اسالمی پناه آورده اندديگری جز اين ندارد که عمالاز شرايط جنگی کشورشان   به جهنم دیگری بنام جمهور

اخيرا  سردمداران جمهوری اسالمی در خيلی از استانهای کشور ممنوعيت رفت و آمد برای اهالی افغانستان قائل شده اند و به 
زه خريد از و حتی در برخی از شهرها افغانی ها اجا. آنها اجازه سفر و اقامت به شهرها وروستا های اين استانها را نمی دهند

و همه اين تحقير ها و محدوديتها در شرايطی است که در اغلب محيطهای کارگری بخصوص کارهای . برخی از فروشگاه ها را ندارند
ساختمانی کارگران افغانی با دشو اری های بسياری مواجه می شوند و کارفرمايان  در ازای کار برابر مزد کمتری به آنها می 

داران  و سياستمداران جمهوری اسالمی  و عليرغم همه اين اجحافات سرمایه. ونکه کارگر افغانی هستندپردازند آنهم فقط چ
اندازند تا نقش خود و نظام ظالمانه سرمايه داری حاکم را  مشکل بيکاری را به عناوین گوناگون به گردن کارگران افغانی می

هوری اسالمی منتسب کردن آنها به عامل اصلی دزدی و فروش مواد يکی ديگر از سياستهای ارتجاعی رژیم جم. الپوشانی کنند
به همين . تبليغات ارتجاعی ای که گاه برخی از مردم ناآگاه را فريب داده و به مقابله با آنها وامی دارد.  مخدر و جنايت می باشد

می عليه افغانها  هستيم که ازاين  دليل هم متاسفانه هر روز در هر گوشه و کنار کشور شاهد برخوردهایی به غايت ضد مرد
  .های گوناگون به تحقير کردن افغانها می پردازند فرهنگ فاسد ناشی شده و به بهانه

  
رژيم جمهوری اسالمی جدا از همه اين سياستهای ضد انسانی با تحت فشار قرار دادن افغانها به عناوین گوناگون آنها را مجبور به  

که هنوز کشور افغانستان مورد تهاجم نيروهای نظامی آمریکا و کشورهای دیگر قرار دارد و روزی نيست در صورتي. ترک ایران می کند
به همين دليل هم  مردم افغانستان . که در افغانستان مردم عادی و کودکان  در جنگی که مرتجعين راه انداخته اند کشته نشوند

امپریاليستهائی که تحت نام  دفاع از دموکراسی و حقوق بشر . ان هستندخواستار خروج نيروهای متجاوز امپریاليستها از کشورش
در چنين شرايطی هر گونه فشار به مردمی که از . امروز افغانستان را به یک جهنم دیگر تبديل کرده  تا به منافع خود دست يابند
  .بازی با جان انسانها و جنايت  معنائی ندارد جهنم امپرياليسم ساخته در افغانستان فرار کرده و به ايران پناهنده شده اند جز

  
  !پيروز باد مبارزات خلق افغانستان عليه امپریاليسم جهانی
 !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  اکبر نوروزی
ماه ١٣٩١دی
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ی شدن هر چه بيشتر روابط جمهوری بحران
اسالمی با آمریکا و قدرتهای غربی و 
گسترش هر چه بيشتر تحریم های اعمال 
شده عليه رژیم چه از سوی شورای امنيت 
سازمان ملل و چه همين قدرت ها و 
همچنين تبليغات روزمره در مورد احتمال 
حمله نظامی به ایران، یکی از تبعاتش تالش 

مزبور جهت آلترناتيو  علنی قدرت های
آن ها . های امپریاليستی بوده است سازی

به این ترتيب هم رژیم را تحت فشار می 
گذارند و هم خود را برای برنامه های آینده 

با نگاهی به این کنفرانس . آماده می سازند
ها فورا روشن می شود که یکی از پاهای 
دائمی چنين سمينارهائی افراد و نيروهائی 

که خود را نماینده اقليت های ملی هستند 
این امر خود . تحت ستم در ایران جا می زنند

به روشنی نشان ميدهد که آمریکا و قدرت 
های غربی با تکيه بر واقعيت ستم ملی 

اند تا  اعمال شده بر خلق های ایران در تالش
ها و نيروهای  با پر و بال دادن به اندیشه

برد خواهان جدائی، خود را برای پيش
چنين . شان آماده سازند های آینده  پروژه
هائی بطور طبيعی فرصت طلبانی را در  پروژه

بين خلق ها به جنب و جوش وا داشته است 
تا در این شرایط خاص تاریخی از این موقعيت 
حساس سود جسته و جهت استفاده  از 
کمک های تبليغاتی، مالی و نظامی 

مردم تحت  امپریاليسم آمریکا خود را نماینده
ستم جا زده و ضمن کوبيدن بر طبل کينه و 

ها ، بکوشند با جمع " فارس"نفرت عليه 
های کثيف  آوری نيروی مادی برای اندیشه

خود،  مجری تحقق چنين اهدافی شوند تا 
شاید با به وجود آمدن شرایط دلخواهشان ، 

  .خود به قدرت برسند
  

این وضع را در ميان همه خلق های تحت 
ی توان دید از جمله در ميان خلق ستم م
در این جا هم شاهد هستيم که . عرب

کسانی که خود را نماینده خلق عرب جا زده 
اند بدون توضيح اینکه این نمایندگی را از کجا 

به جای تمرکز بر ! به دست آورده اند
جمهوری اسالمی به مثابه کانال اصلی 

را دشمن " فارس"سلطه امپریاليستی، 
ده و به جای تحکيم وحدت در اصلی جا ز

مبارزه عليه جمهوری اسالمی ، انشقاق و 
جبهه "برای نمونه، . جدائی را دامن می زنند
ای  با صدور اطالعيه" دموکراتيک مردمی احواز

در رابطه با سالگرد تاسيس این جریان می 
 ١٩٩٠در چنين ایامی در ماه ژانویه : "نویسد

رزه با نظام فرزندان دلير عرب احواز برای مبا
اشغالگر فارس و تحقق حق تعيين سرنوشت 
ملت عرب احواز بدست خود و ایجاد دولتی 
عربی و مستقل در سرزمين احواز اقدام به 
تاسيس جبهه دمکراتيک مردمی احواز 
نمودند تا با اتحاد و اهدافی مشترک با رژیم 

به . اشغالگر و شونيست فارس مبارزه نمایند
کراتيک مردمی احواز همين مناسبت جبهه دم

از تمامی افراد حقيقی ، حقوق ، احزاب عرب 
جهت شرکت در مراسم  ملتهای غير فارسو 

سالگرد تاسيس جبهه دمکراتيک مردمی 

 ٢٠١٣ژانویه  ١٩احواز در روز شنبه مصادف با 
تاکيد از من ) (١( ."دعوت به عمل می آورد

  )است
  

با مطالعه این اطالعيه آشکار می شود که 
سندگان آن آگاهانه خلق عرب ایران را نه نوی

بر عليه رژیم جمهوری اسالمی و 
شوینيسمی که از آن نشات ميگيرد، بلکه بر 

آن ها با استفاده از . برانگيزند" فارس"عليه 
" ارتش اشغالگر"و " انتفاضه"کلماتی چون 

که در رابطه با مبارزه خلق فلسطين با ارتش 
شود خلق عرب اشغالگر اسرائيل بکار برده مي

را " فارس"را به خلق فلسطين تشبيه کرده و 
اسرائيلی اشغالگر جلوه ميدهند و با پوشش 
ملی عربی، که بجای خود قابل احترام 
است، هویت غير ایرانی بخود داده و این 

را در شکل   رژیمکينه و نفرت بر عليه 
و این در . جلوه ميدهند" فارس"مخالفت با 

جمهوری اسالمی شرایطی است که رژیم 
با انتقال دهقانان عرب به شهرهایی چون یزد 
و کرمان، و دادن زمين های آن ها به مزدوران 

ظلم و . خود ، بر خلق عرب ستم روا می دارد
ستمی که به خلق عرب رفته و ميرود از دوره 

آن ها را به دریا "خمينی مرتجع و با گفتن 
شدت هر چه بيشتری یافت ولی " بریزید
فراموش کرد که ظلم و ستم خمينی و  نباید

رژیمش صرفا بر عليه خلق عرب نبوده و همه 
کسی . خلق های ایران را فرا گرفته بود

فراموش نکرده که  این مرتجع ضمن سرکوب 
های ستمدیده، بر عليه  همه توده

  .زحمتکشان خلق کرد نيز اعالم جهاد نمود
ناسيوناليست های عرب، از سرمایه داران 

ه پرولتاریای عرب و سایر خلق ها را عرب ک
 استثمار ميکنند، از شکنجه گران عرب و
بازجویان عرب و دیگر مرتجعين قاتل عرب 
البته سخنی نميگویند، برای آن ها عرب، 

چه کارگر باشد و چه " فارس"عرب است و 
. سردمدار جمهوری اسالمی، دشمن است

آن ها حاکمان جمهوری اسالمی را 
خوانده و  )٢"(ایتکار فارسسردمداران جن"

کينه توزانه این ایده را دامن ميزنند که 
ستمی که بر خلق عرب ميرود ستمی نژادی 

آن ها از ستمی که بر عليه خلق کرد . است
رفته و ميرود که تا کنون بر اثر این ستم 
هزاران زحمتکش کرد جان خود را از دست 

اند، از ستمگری و اهانت به خلق ترک  داده
ر بار که بر عليه این اهانت به اعتراض که ه

است، از   وحشيانه سرکوب شده برخاسته 
ستم بر خلق بلوچ و ترکمن سخنی نميگویند 
تا خود را در این ستم مستثنی جلوه دهند و 
اگر از این ستم بر سایر خلق ها چيزی گفته 
شود فقط برای تایيد حقانيت نفرت و کينه بر 

ن سبک مغزان برای ای. است" فارس"عليه 
مفلوک، نه تاریخ معنایی دارد، نه واقعيت 
های جامعه طبقاتی و نه سياستی که از آن 
نشات می گيرد و نه مبارزه آزادیخواهان و 

آن ها منافعشان حکم می . کمونيست ها
کند که برای نمونه به خلق عرب توضيح 

چه گذشت و چرا  ۶٧ندهند که در تابستان 
ن فرزندان این خلق هزاران کمونيست و بهتری

ها، از کرد و فارس و ترک و بلوچ و ترکمن و 
عرب از دار آویخته شدند ، آن هم به دست 
جمهوری اسالمی و نه فارس ها، چرا 
زحمتکشان همه خلق ها اینچنين در فقر 
یکسان به سر ميبرند و چرا هر فریاد 
اعتراضی نسبت به شرایط حاضر در سراسر 

. لو خفه ميشوداین سرزمين دربند، در گ
داری در این  داری و تاریخ سرمایه سرمایه

سرزمين مشکل آنها نيست، این که چرا 
های این  خلق عرب تحت ستم است و ریشه

ستم از کجا نشات می گيرد ، مسائلی 
نيستند که این فرصت طلبان در لباس 

اگر جوانان عرب . ناسيوناليسم به آن بپردازند
زات یکسان های مختلف به مجا" جرم"با 

اعدام محکوم ميشوند این نفرت انگيز است 
ای از  ولی این رژیم کثيف، چنين شيوه

مجازات را در سراسر این مرز و بوم انجام 
ميدهد و برای این رژیم، کرد و فارس و ترک 

 .برای اعدام شدن یکسان هستند
  

همان طور که ثابت شده است فرهنگ 
م مسلط بر هر جامعه ای فرهنگ طبقه حاک

می باشد و در این فرهنگ منحط تنها خلق 
های تحت ستم نيستند که تحقير می شوند 
کارگر فارس هم تحقير می شود و جمهوری 
اسالمی در عمل دشمن همه این تحقير 
شده ها و هيچ بودگان می باشد، دشمن 
مشترک همه ستمدیدگانی که باید متحدًا 

تجربه . بپاخاسته و آن را سرنگون سازند
داده که هيچ خلقی و از جمله خلق نشان 

عرب به تنهائی به آزادی نخواهد رسيد و از 
آن رو الزم است که در این شرایط خطير 

و عناصر آگاه و  مبارزه طبقاتی، کمونيست ها
خلق ها در ایجاد و تقویت  آزادیخواه همه

احساس همبستگی در بين خلق ها 
خلق عرب همچون سایر خلق ها . بکوشند
ک شرایط دموکراتيک ميتواند در مورد فقط در ی

سرنوشت خود تصميم بگيرد و ایجاد این 
شرایط دموکراتيک تنها در پرتو یک انقالب که 
بتواند جمهوری اسالمی و اربابانش را 

انقالبی . سرنگون سازد،  امکان پذیر است
که بدون همبستگی همه خلق های 

  .ستمدیده قابل تصور نمی باشد
  

ت طلبان چشم دوخته به قبل از آنکه فرص
کمک های خارجی قادر به فریب زحمتکشان 
شده و آن ها نيز زیر پرچم ناسيوناليسم 
همدیگر را در خون یکدیگر غرق کنند، در 
       .همبستگی زحمتکشان بکوشيم

  برقرار باد اتحاد خلق های ایران
 

   ٢٠١٣ژانویه                  عبداهللا باوی
  

  :زیرنویس ها
جبهه دموکراتيک مردمی "ـ سایت ١

  "احواز
ـ مقاله رامين سلطانی با عنوان ٢
خاکی که بوی نفت ميدهد امروز "

جبهه "، در سایت "خونين است
 ".دموکراتيک مردمی احواز

  

  ! تنها راه رهائي از سلطه دشمن همبستگي خلق هاست
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اخيرًا با دیدن ویدئو کليپی در رابطه با 
رفقای زنده یاد لقمان و داوود مدائن، 

ویر زنده این رفقا درست همانند تصا
بار دیگر دهه شصت روزهای سپری شده 

برایم زنده گردید، و همزمان این شعر بر 
  : زبانم جاری شد

  ...ای رفيقان، قهرمانان
  از تن ما خون به ریزد، 
  ...از خون ما الله خيزد

  !یک پا ننهيم قدمی به عقب تا دم مرگ
    ! یک پا ننهيم قدمی به عقب تا دم مرگ

  
چون رفيق داوود مدائن را از نزدیک 
ميشناختم، در اینجا می خواهم با بيان 
خاطره ای از این عزیز، یاد او و رفقائی چون 
او را گرامی بدارم، رفقائی که هيچوقت 
افق را فراموش نمی کردند و همچون 
پرندگان عاشقی به سوی آزادی پر می 

  . گشودند
  

داوود شکنجه و اعدام انسانهایی همچون 
مدائن را به یاد می آورم که تنها به دستان 
پينه بسته کار و رنج اعتقاد داشته و در 
 تالش برای رهایی از یوغ برده گی، در

توسط رژیم وابسته به  دهه شصت
امپریاليسم جمهوری اسالمی جان 

بعد از سه . عزیزشان را از دست دادند
، باید یاد این شرایط امروز دهه و اندی در

ان را به هر شکلی که امکان پذیر عزیز
   .هست، زنده نگاه داریم

  
بند دو  ٣اولين بار زنده یاد داوود را در اتاق 

اسارتگاه اوین، پس از یکی کردن اتاقهای 
او انسانی وارسته ومهربان . دیدم  ٢و ١

بود که نگاه و چهره اش ناخودآگاه انسان را 
 اولين نگاه های زندانی. مجذوب خود ميکرد

وقتی وارد بندی می شد، دنبال آشنا ها 
بود و وقتی رفقا و دوستان آشنا پيدا می 
شد، پچ پچ ها و تبسم های دیدار دوباره 
شروع می شد، و پس از آن نوبت به 
دیگران ميرسيد، دیگرانی که رابطه جریان 
سياسی  و سازمانی شان توسط رفقای 

رفيق . آشنا به هم دیگر انتقال داده ميشد
د با وقار و محکم اما با احتياط سر داوو

صحبت با رفقایی که در ارتباط با جریانهای 
سازمان چریکهای فدایی "چپ و بویژه 

صحبتهای . بودند را باز ميکرد)" قليت(- خلق
اوليه در مورد حال و احوال و نحوه و چرایی 

وقتی فهميد یک هوادار . دستگيری بود
ساده ای بيش نيستم سعی کرد کمکم 

در طی دوره ای که با او بودم او واقعًا . دبکن
هم از لحاظ فکری در ارتباط با مسایل زندان 
و هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مسایل 

در داخل . نظری در جنبش یاور من بود
اتاقی که ما در آن محبوس بودیم، کتابی 
. بود که در رد مارکسيسم نوشته شده بود
د یا دقيقأ یادم نيست نوشتۀ سروش بو

در این کتاب . جالل الدین فارسی
پاراگرافهایی از نوشته های مارکس ، لنين 

را  نقل قول کرده و با معيار خودش در ... و 
حاال رفيق . رد آن دليل و برهان آورده بود

داوود از همان نقل قولها استفاده کرده و 
برای ما از آموزش های آموزگاران طبقه 

صحبت ها او در این . کارگر صحبت ميکرد
مرتب از بنيانگزاران سازمان چریکهای 
فدائی خلق و از رزم دالورانه آنان یاد می 

نکته مهمی که در اینجا الزم است . کرد
بگویم این است که در این صحبت ها کامًال 

او واقعًا عشق چریکهای مشخص بود که 
مسأله اش پی  فدائی خلق در قلبش بود و

ع رفيق داوود نيز در واق. گيری راه آنها بود
به خاطر مبارزات و مثل خيلی از نيروها 

پايداری های چریکهای فدائی خلق در 
سازمان بعد مبارزه برعليه رژيم شاه  به 

از قيام که تحت همين نام فعاليت می 
ولی متأسفانه این . پيوسته بود کرد

سازمان، سازمان واقعی داوود مدائن ها 
نقالبی مثل اتفاقًا همين نيروهای ا. نبود

داوود بودند که برخی از رهبران و دست 
وادار  ١٣٥٩اندرکاران آن سازمان را در سال 

کردند که از دارو دسته فرخ نگهدار فاصله 
 چریکهای فدایی خلق بگيرند و سازمان

در اینجا سخن یک  .را شکل دهند) اقليت (
رفيق مبارز و ارزشمند که زندانی دوران 

بود را نقل می کنم که رژیم جنایتکار پهلوی 
وقتی پس از گذشت سالهای سال فرصت 
دیداری با او پيش آمد و از این در و از آن در 
حرف زدیم و صحبت به داوود مدائن کشيد، 
این رفيق با شناختی که از وی داشت، 

اگر همين داوود ها نبودند اصأل : " گفت
واقعًا این طور بود ". اقليتی وجود نداشت 

مرکزیت همان سازمان اقليت کما این که 
که هنوز دلش پيش دارو دسته فرخ نگهدار 
بود، مدتی پس از انشعاب اعالم کرد که 

در واقع، این داوود و ". انشعاب زودرس بود"
رفقای انقالبی دیگر چون داوود بودند که با 

معيارهای اعتقادیشان به آرمان چریکهای 
فدایی خلق توانستند بخشی از آن 

که به دليل برخوردها (د از قيام سازمان بع
و سياست های سازشکارانه اش با رژیم 
جمهوری اسالمی فقط تابلوی سازمان 
چریکهای فدائی خلق بر درش باقی مانده 

بگذریم . را از یک منجالب بيرون بکشند) بود
از این که بعدها چه پيش آمد و چه کارهای 
  . ناپسندی از همين سازمان اقليت سر زد

وقتی در یک ویدئو کليپ می بينم که امروز 
از رفقا داوود و لقمان مدائن به عنوان 

یاد شده، احساس " چریک فدائی خلق"
از یک . ناشناخته ای به من دست ميدهد

طرف می بينم که این رفقا، رفتار، برخورد و 
باورهای انقالبی کلی شان چنان بود که 

ولی از طرف . شایسته چنين نامی بودند
دانم که نيروی انقالبی آنها به  دیگر می

اشتباه در اختيار سازمانی قرار داشت که 
با این که تابلو سر در خود را همچنان حفظ 
کرده بود ولی رهبرانش حتی عار داشتند 
کلمه چریک را برای مبارزین خود استفاده 

" فدائيان"بکنند و به طور موذیانه از لفظ 
       .  استفاده می کردند

  
يق داوود مدائن واقعأ رفيقی بود آری، رف

قابل ستایش نه تنها برای ما ها که با او 
هم سازمان بودیم  بلکه همچنين برای 
بيشتر دوستانی که آنموقع در صف 

واقعًا همه با احترام .  مجاهدین بودند
خاصی با او خورد کرده و در مورد او صحبت 

برای این که حد محبوبيت او را . می کردند
م به این موضوع اشاره می کنم نشان ده

که زمانی که هواخوری ميرفتيم همه 
بنوعی بدون اینکه قبأل برنامه ریزی شده 
باشد کنترل همه چيز را داشتند تا رفيق 
بتواند با برادرش، روزبه که در طبقه باالی 
بند بود در حين قدم زدن تماس داشته 
باشد و جالب اینکه در اتاق روزبه مدائن نيز 

ی دانستند با داوود تماس می گيرد، که م
کينه و نفرت به . همين جو حاکم بود

مزدوران وابسته به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی ، ایمان و پایداری رفيق به آرمان 
های انقالب، امری بود که در وجودش موج 

در مورد ایثار و برخوردهای مردمی . می زد
و او این را بگویم که روزی در سلول باز شد 

یکی از زندانيان سياسی که مردی نحيف 
الجثه بود و دربازجویی زير شکنجه آش و 
الش شده بود،  وارد شد و در همان کنار 

رفيق داوود به سویش رفت و او را . در افتاد
این . در بغل گرفت و رویش را بوسيد

متأسفانه اسم عزیزش ( زندانی سياسی 
لين اهل جنوب و از فعا) را فراموش کرده ام 

کارگری شرکت نفت بود و تا مدتها رفيق 
داوود این رفيق را که توان راه رفتن 
نداشت، در نوبت دستشویی رفتن قلم 
. دوش کرده و همه کارهایش را انجام ميداد

با توجه به تعداد کم نيروهای چپ در آن 
اتاق، رفيق داوود همچنين در انجام دیگر 

  .کارها هميشه پيش قدم می شد
  

وود که در دوره شاه نيز از زندانيان رفيق دا
سياسی مقاوم بود، چه به خاطر سابقه 
مبارزاتيش و چه به دليل برخورداری از 
خصلت های انقالبی و مردميش همانطور 

            ياد باد ياران ياد!  
  

  يادي از
  ،زنده ياد رفيقِ 

  !داوود مدائن 
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که گفته شد مورد احترام همه زندانيان و 
حتی مجاهدین زندانی مبارز آن زمان نيز 

در نوبت های در آن روزها وی حتی . بود
با تنی چند قدم زدن در داخل اتاق، درونی 

از بچه های باالی مجاهدین در رابطه 
بامسایل روز جنبش و سياست های اتخاذ 
شده توسط جریان های سياسی به بحث 
و گفتگو که گاه حالت جدل نيز به خود 

این امر در حالی بود . ميگرفت، می پرداخت
که وی شدیدًا نگران فردای سازمان اقليت 

خمصه هائی که این سازمان بود و از م
   . دچار آنها گشته بود، سخن می گفت

  
یکی از بچه ها در مورد رفيق داوود ميگفت 
که دریکی از روزها وقتی الجوردی، رئيس 
زندان اوین برای سرکشی به اطاق اینها در 
بند دو می آید، از آنجا که رفيق داوود را از 
زندان شاه می شناخت، ازموضع قدرت با 

! تو هم که اینجایی: ربه او می گویدتمسخ
رفيق مدائن طعنه او را بی پاسخ نمی 
گذارد و با صدای بلند ميگوید ما که تو را 

و ...  خوب ميشناسيم حاجی، برو
حرفهائی می زند که الجوردی کنف شده و 

  . از اطاق بيرون می رود

روزی رسيد که رفيق داوود را از اتاق بردند 
ن بار قبل از اینکه به آخری. و دیگر برنگشت

قزل حصار منتقل شوم، روزی تصویر رفيق 
داوود را در تلویزیون مداربسته داخل قتلگاه 
اوین نشان دادند و با اینکه جنایتکاران 
دست اندر کار، رفيق را کامأل ميشناختند 
اما از زندانيان در بند ميخواستند هر که 
رفيق داوود را از قبل ميشناخته، به این در 

آری  اگر عشق عميق . یوزگان اطالع دهد
به کارگران و زحمتکشان در وجود عزیز 
رفيق داوود نبود و اگر کينه و نفرت به 
جنایتکاران سرمایه داری و امپریاليسم در 
او وجود نداشت، این چنين خفاشان خون 
. آشام  در مقابل او به زانو در نمی آمدند

پس بعد ها فهميدم که رفيق داوود مدائن 
بردند؛ به  ٣از چند ماه که او را از اتاق 

دست مزدوران سرمایه داران وابسته به 
امپریاليسم تيرباران گشته و گلوله های 
جنایتکاران جمهوری اسالمی بر سينه 

  .مهربان او نشسته است
  
بپا کنيم پرچم خشم و کين را ، بيفکنيم " 

خروش ما برکند بنای بيداد ! زندگانی نوین 
، این سرود !"رسد این نبرد آخرین ، به سر

با شنيدن شهادت او مسلمًا در وجود هر 
انسان مبارزی که داوود را می شناخت، به 
زمزمه در می آید و قابل تصور است که 

و خاطره تمامی همه کسانی که یاد 
جانباختگان راه آزادی و رهایی و یاد تمامی 
جانباختگان کمونيست، بویژه رفقای زنده 

وود و لقمان مدائن را گرامی می یاد دا
دارند این سرود را که آنها بر آن باور داشتند 

  :را نيز زمزمه خواهند نمود
  بر خيز ای داغ لعنت خورده"

  دنيای فقر و بندگی
  شوریده خاطر ما را برده

  بجنگ مرگ و زندگی
  باید از ریشه بر اندازیم 
  کهنه جهان جور و بند

  وانگه نوین جهانی بسازیم 
  چ بود گان هر چيز گردند هي

  روز قطعی جدال است
  آخرین رزم ما 

  "انترناسيونال است نجات انسانها  
  

  نصير تبریزی
١٣/  ٠١/ ٢٠١٣ 

 :بزودي منتشر مي شود 
  

  خاطرات يك چريك"
  "در زندان 

 
شرح بخشي از » خاطرات يك چريك در زندان«

هاي مبارزاتي يك كارگر كمونيست فعاليت
فدائي؛ يعني چريك فدائي خلق، رفيق يوسف 

زندگي و فعاليت رفيق  بخشي از. زركاري است
كارگري است كه هم با زندگي مبارزاتي خود و 

اش، در همان آغاز آفرينهم با مرگ زندگي
كار مبارزاتي چريكهاي فدائي خلق، در تداوم 
كار انقالبي و اعتالي اين تشكيالت نقش به

  .سزائي ايفاء نمود
رفيق يوسف زركاري از اولين كارگران آگاه و 

ي صفوف چريكهاي فدائي دهدهنمبارز تشكيل
كارگر كمونيستي كه به صفوف اين . خلق بود

ي انقالبي خود تشكل پيوست تا بتواند به وظيفه
ي ي خويش و مردم رنجديدهدر قبال طبقه

  ...ي عمل بپوشاندايران، به بهترين وجه جامه

 رفيق اشرف دهقاني
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  شكنجه و اعدام، ابزار جمهوري اسالمي 
  ! "بت حكومتيه"جهت حفظ 

 ! رانیمردم مبارز ا

از تهران و کرج . م رسما اعالم ميشودیرژ ان در روزنامه هایيشتری از زندانيهر روز خبر اعدام تعداد ب
بلوچستان و از اهواز تا سبزوار در همه جا بساط دار بر پا شده  و دسته دسته جوانان  تا کردستان و

در سراسر هر چه بيشتر ال خام خودشان فضای رعب و وحشت را ين را می کشند تا به خين سرزمیا
  .ردم گردندکشور حاکم و مانع از رشد و گسترش مبارزات م

د احکام اعدام يزندان مرکزی زاهدان، خبر تائ دی ماه در ٣٠روز شنبه  اسی بلوچ دريختن داود توتا زهی زندانی سیهمزمان با به دار آو
منتشر می شود  "اقدام عليه امنيت ملی"و  "فساد فی االرض"و  "محاربه"عرب توسط دیوان عالی به اتهام  اسی خلقيپنج زندانی س

به بهانه همکاری با پژاک به خانواده روستای آشناک شهرستان سلماس طی است که حکم اعدام رضا مالزاده  از اهالی یر شران دیو ا
  .در انتظار اجرای حکم اعدام خود می باشند "محاربه"ز به اتهام يزانيار و لقمان مرادی ناش داده شده و 

دی از اعدام قصد یزندانی اعدام شده درج گشته حال با توسل به موج جد ۵٧٨اهش تنها در سال گذشته نام يمی که در پرونده سیرژ
خته يکتاتوری لجام گسیتا کسی فراموش نکند که جمهوری اسالمی د ،دیت به نام خود ثبت نمایگری و جنايدارد رکورد تازه ای در وحش

 ،ان را به دار می کشديکه زندان یدمنش در حالم دین رژیا. تی جهت حفظ سلطه ضد مردمی اش ابائی نداردیچ جنايای است که از ه
افته دولتی را جهت ایجاد فضای هر چه خشونت بارتر و ایجاد رعب و وحشت هر چه یزور سازمان  گریيوحشن یز ايرت انگيتی حيبا سبع

ه شهر و در مقابل چشم مردمی دو تن از زندانيان را در ورزشگا سبزواربيشتر در جامعه به نمایش می گذارد؛ تا جائی که اخيرًا در شهر 
  .ختندیش مرگ جمع شده بودند به دار آوین نمایکه به شيوه های گوناگون برای مشاهده  ا

هدف از همه این اعدام ها زهر چشم گرفتن از توده های تحت ستم ایران در جهت حفظ سيستم سرمایه داری حاکم که با هزار رشته 
هدف آن است که با ایجاد فضای رعب وحشت در ميان توده . هان وابسته است، می باشدبه سرمایه داری امپریاليستی در سطح ج

شتر مردم  يم حامی شان یعنی جمهوری اسالمی بتوانند چند صباحی بیرانی و خارجی و رژیه داران دندان گرد ایهای مردم ما، سرما
اساسًا . یم هائی چون جمهوری اسالمی تنيده شده استرژ ماهيتاز این روست که اعدام با . ده را استثمار و چپاول کنندیرنجد

ها برای زهر چشم گرفتن از  همانطور که مارکس، اندیشمند و آموزگار بزرگ پرولتاریای جهان تأکيد کرده است اعدام و کشتن انسان
که می توان جامعه ای ساخت  جوامع طبقاتی است، و تنها با مبارزه برای از بين بردن چنين جوامعی است ذاتِی ،توده های تحت ستم

  . که در آن از اعدام خبری نباشد

م در قدرت است در جهت حفظ منافع سرمایه داران و سيستم ین رژیسال سلطه جمهوری اسالمی نشان داده که تا ا ٣٣ش از يتجربه ب
رهائی از اوضاع دهشتناک کنونی با همه  ل هم برایين دليبه هم. ز برقرار خواهد بوديسرمایه داری وابسته ایران، بساط دار و شکنجه ن

مبارزه ای که . م با همه دارو دسته های درونی اش وجود نداردین رژیوحشی گری های موجودش، چاره ای جز مبارزه جهت سرنگونی ا
ن  ترس و یا نجا و آنجا چنان سردمداران دزد و فاسد جمهوری اسالمی را به وحشت انداخته که برای مخفی کردنیدنش در ايشعله کش
  .ش می گذارندیشان را در مقابل چشم مردم به نما یاعدام ها ،وحشت

  !سم جمهوری اسالمیيالیم وابسته به امپرینابود باد رژ

  !د گرددیاسی آزاد بايزندانی س

 رانیکهای فدائی خلق ایچر

  ٢٠١٣ه یژانو ١٩   -١٣٩١دی ماه  ٣٠

  

   

 

  ١٨از صفحه  ...آلترناتيوهاي امپرياليستي
  

به مثابه سيستم عمل ميکند، ..... اوروگوئه، تا سومالی و اتيوپی و اریتره و  افغانستان و فلسطين، تا بوليوی و السالوادور و
شبردش يامری که پ. ستم غارتگرانه را رقم ميزندين سین امر جهت ايستمی که در پی سودآفرینی برای انحصارهاست و هميس

  .پذیر نيست بدون  بخدمت گرفتن مزدوران و طبقات استثمارگر و نيروهای مرتجع امکان
نی نشان داد که این شرایط که خود ياکنون زحمتکشان ایران شرایط سختی را ميگذرانند ولی  تجربه رفتن شاه و آمدن خم

ها و  ها بر طرف شود، تنها آن آلترناتيوی ميتواند به تمام این محنت ها باعث و بانی آن هستند نميتواند توسط آن امپریاليست
ها و همۀ دشمنان رنگارنگ کارگران و زحمتکشان شکل گرفته باشد و کامال  ستيالیهمۀ امپر ها پایان دهد که در تقابل با سختی

ب ید فرینبا. ن، فریبی بيش نيستیهر ادعائی غير از ا.  ای گانهيروی بيچ نيها متکی باشد و نه به ه روی آنيبه قدرت مردم و ن
نی و يگر تجربه خمیهای ضد مردمی بار د د اجازه داد قدرتیرد و نباها را خو ها و مزدوران رنگارنگ آن ستيالین امپريغات دروغيتبل

  .کنفرانس گوادالوپ را تکرار کنند
ها را دوست آن ها جا زده و سرکوبگران دموکراسی را  تودهشمن که دگتر نيست رين بزن، فریبی از اجهادر 

  .طرفداران آن جلوه دهيم
  

  .مرگ بر امپریاليسم و سگهای زنجيریش
  

  ٢٠١٢دسامبر   باویعبداله 
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اکنون چندی است که در خارج کشور، از 
استکهلم، بروکسل و پراگ،  جمله

هایی با شرکت برخی از  افراد و  کنفرانس
سازمانهای اپوزیسيون جمهوری اسالمی 
 برگزار می شود تا ضمن بحث در باره راه

روهای ين نيهای شکل دادن به اتحاد در ب
ط برای شکل دادن به یمخالف، شرا

. ا گردديز مهينی جمهوری اسالمی نیگزیجا
طی رخ می دهد که یاها در شر ن تالشیا

های غربی به بهانه پروژه اتمی  قدرت
م یم را بارها تحرین رژیجمهوری اسالمی ا

شان صحبت از یها نموده و در رسانه
در . ران می کنندیاحتمال حمله نظامی به ا

ل يطی روشن است که تشکین شرايچن
هائی که برخی از  ن کنفرانسيچن

ای  استمداران غربیيش سیها سخنران
د که علنا از ضرورت حمله نظامی به هستن

ند به حق به مثابه یران سحن می گویا
برای جمهوری اسالمی " آلترناتيو سازی"

تلقی گردد، امری که خود به مثابه عامل 
م از سوی غرب به کار می یفشاری به رژ

 سئوالن یعی ايها بطور طب ن تالشیا. دیآ
ا امر یرا در مقابل همگان قرار می دهد که آ

ائی مردم ما از شر جمهوری اسالمی ره
دن به آزادی با کمک گرفتن از يبرای رس

ق  یها و از طر ها و توسط آن ستيالیامپر
ر است؟ یها امکان پذ های آن آلترناتيوسازی

ست يده نیبی فا سئوالن یبرای پاسخ به ا
. ميکه به تجربه مردم افغانستان نگاه کن

که ی م وقتيطور که می دان همان
ر طالبان گرفتند ييم به تغيئی ها تصمکایآمر

ن کشور یو سازی برای ايشروع به آلترنات
ن رابطه بود که در دسامبر يدر هم.  کردند
تشکيل شد که در " کنفرانس بن"  ٢٠٠١

به توافق رسيدند که در ها  آن امپریاليست
شکل " ساختار سياسی جدید"افغانستان 
حکومت موقت به ریاست  گرفته و
از عمر حکومت . تشکيل شودی احامدکرز

می باشد " توافقنامه بن"کرزای که حاصل 
ش از ده سال می گذرد اما از آزادی و يب

ن کشور هم خبری یدمکراسی برای مردم ا
ست نن حکومت نتواینبوده و نيست و ا

ن گامی در جهت تحقق مطالبات یکوچکتر
تجربه ای   .های افغانی بردارد بر حق توده

داد که زحمتکشان افغان  گر نشانیکه بار د
ق بقدرت رسيدن حامد کرزای به یاز طر
ها نه تنها به آزادی  له امپریاليستيوس

رهای اسارتشان محکم ينرسيدند بلکه زنج
  .به آن تجربه نگاهی ميکنيم. شد تر

اهداف اصلی امپریاليسم آمریکا که به 
بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان 

روزهای پس از  لشکرکشيده بود از همان
شروع جنگ معلوم شد که هدف این 

استراتژی  نظر لشکرکشی به افغانستان از
م اهميت حياتی سجهانی برای امپریالي

تسلط برافغانستان به معنی تسلط . دارد

 آسيای جنوبی و -  انهيبرگذرگاه آسيای م
وسيع توليد  طبيعی و بازار منابع سرشار
، سياسی نظر از  .ها است ومبادله آن

افغانستان همچنين تصرف یکی از با  تصرف
ترین نقطه استراتژیک درمبارزه برای  اهميت

های  جهان بين امپریاليست تقسيم مجدد
غربی ازیک طرف و چين و روسيه از طرف 

  .باشد می دیگر
در نتيجه این یورش و تجاوز که با انگيزه 
های سودجویانه و غصب ثروت به این 

بر گردش جهانی کشور، که با منطق حاکم 
سرمایه امپریاليستی منطبق است، توده 
 های بسياری به وضعيت فقر و احتياج روز
افزون رانده شده و نيز آن سرزمين در مدار 
گردش و توزیع سرمایه، همچون سابق در 
موقعيت یک کشور مصرف کننده باقی 
ماند، و نيز برای تثبيت و استمرار چنين 

شغال وضعيتی، امپریاليسم پس از ا
کشور، اداره پوشالی حاکميت تحت 
سيطره خود را از خودفروختگان، ارتجاع 

کس که  کمپرادوری، جنگ ساالران و هر آن
توده ها را به چشم دشمن طبقاتی ميدید 

ن کسانی را بر منصب قدرت يساخته و چن
تحميل سلطۀ امپریاليستی با زور . نشاند

سالح، تدوین قوانين ضد زن و دیگر قوانين 
های جدید، ایجاد  رتجاعی، ایجاد زندانا

فضای اختناق و اعمال شدید حاکميت 
ها و احزاب پيشرو و  پليسی بر سازمان

مخالفين واقعی حاکميت امپریاليستی و 
های گویای  تقویت ارتجاع مذهبی، نمونه

شرایط اختناقی است که با سلطه 
 ن بوده و به امپریاليستيستی عجيالیامپر

تا  آن سرزمين را بدون  ها امکان می دهد
در حکومت . رت و تاراج کنندمانعی غا

زمينه و امکان فعاليت و مبارزه علنی  کرزای
ها و زحمتکشان تحت ستم سلب  از توده

شده و هر صدای مخالفی همصدا با 
های  تروریسم خوانده شده و در بيدادگاه

افغانستان به شکنجه و اعدام محکوم 
  . شود

که با عنوان ماحصل چنين سياستی 
های بيگناه  به توده" دموکراسی"فریبکارانه 

افغان تحميل شده است که خود در نتيجه 
های مرتجع  ها مبارزه با حاکميت سال

زخمهای عميق بر پيکر خود دارند، فقر، 
بحران، بيکاری و پناهندگی، و در  تورم و

کنار آن ناامنی ، فساد و ارتشا زندگی 
بدل ساخته مردم کشور را به جهنمی م

انجام " دموکراسی"اند، و اینها همه بنام 
  .شده است

سردمداران امپریاليسم آمریکا با ارتشی از 
، آن چيزی را "دموکراسی"منادیان 

دموکراسی و آن کسی را دموکرات مينامند 
ها عمل  که در جهت منافع غارتگرانه آن

کند و در این راستا دیگر برایشان فرق 
حامد کرزای . کيست نميکند که این عامل

که بعنوان سگ زنجيری امپریاليسم به 
های زحمتکش افغانی تحميل شده  توده

است ميتواند خمينی ناميده شود، ميتواند 
صدام ناميده شده و ميتواند بشار اسد 
ناميده شود که بنا به ماهيت خود و در 

، ها  های امپریاليست راستای سياست
بنام  توده ها را با کمترین اعتراضی،

به خاک و خون بکشد و در " دموکراسی"
ها  وقت امپریاليست صورت ناتوانی آن

ها نيز بنام  و آن. هستند که بميدان ميآیند
طور که در سوریه  ، همان"دموکراسی"

مشاهده ميشود سپاه مرتجع القاعده را 
ها هزار  مسلح کرده و توسط آن خون ده

تجربه . ن بریزنديانسان بيگناه را بر زم
ستی نشان داده که يالیسلطه امپر
چگاه سرنوشت خود را يها ه امپریاليست

ن مزدورانی گره نمی يبه سرنوشت چن
زنند و هر گاه منافعشان حکم کند با لشکر 
کشی و سازمان دادن  کودتا و براه 
انداختن حمام خون و بکمک ضد 

ترین نيروهای تاریخ، ضمن ویرانی  انسانی
ترین  وحشتناک ها با کشور و کشتار توده

ها، نوکران خود را از بين برده و بنام  سالح
دیکتاتور دیگری را بجای آن " دموکراسی"

حسنی مبارک که بيش از . می نشانند
های مصری را در چنگال  سی سال توده

فقر و بيکاری و در شرایط فقدان آزادی 
نگهداشته بود ميرود و مرتجع دیگری بنام 

ر بجایش ت مرسی با قوانين ارتجاعی
نشانده ميشود و با تبليغات و خبرنگاران و 
نویسندگان خریده شده او را با نام 
. دموکراسی به مردم عرضه ميکنند

امپریاليسمی که خود خالق توحش، 
خونخواری، ارتجاع و ویرانگری است را 
حامل دموکراسی خواندن فقط فریب 

هاست که فقط از خودفروختگان  توده
   .ميتواند سر ميزند

خی نشان داده یر قابل انکار تاريات غيواقع
ها هرگز و در هيچ  که امپریاليست

ای، سودآوری را، حتی اگر به قيمت  لحظه
 ها انسان و ویرانی سرزمين جان ميليون

ها تمام شود فراموش نميکنند و هر گونه 
ستی تنها برای يالیآلترناتيو سازی امپر

چ سودی به مردم يها بوده و ه منافع آن
ن يد فریب چنیده نمی رساند و نبایتمدس

د اجازه داد که یترفتد هائی را خورده و نبا
ها را که از این رژیم فاسد و قاتل  توده

 ها و دخالت شده اند را به کمک خسته
دوار نمود و از مبارزه يهای غرب ام

تجربه از جمله تجربه افغانستان . واداشت
ها "آلترناتيو"ن به اصطالح ینشان داده که ا

ند که برای تا خود را  به آن مرحله نرسان
دست به جنایت  حفظ منافع امپریاليسم

ها را بریزند هرگز بعنوان  زده و خون توده
حامد کرزای . آلترناتيو پذیرفته نخواهند شد

های  لياقت خود را با به خون کشيدن توده
افغانی نشان داده است، خمينی نشان 

ه است، داده است، حافظ اسد نشان داد
ها  صدام حسين نشان داده است، و ده

ستی دیگر در چهار گوشه يالیآلترناتيو امپر
اند زیرا  این کره خاکی نشان داده

  امپریاليسم در هر کجا، در ایران و عراق و
١٧صفحه   

 

  !آلترناتيوهاي امپرياليستي راه نجات مردم ما نيستند 
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 !ومتبدترين نوع حك
  شعري از حسن جداري

  
 به قهر و زور و با تزوير و حيلت

 مسلط شد به ما، اين حاكميت

 اساس سطنت چون شد نگونسار

 به دست توده با عزم و همت

 زمام مملكت يكباره افتاد

 به دست شيخ شوم ديوسيرت

 جهان در كام تاريكي فرورفت

 !چو مال تكيه زد بر تخت قدرت

 اددريغ از انقالب رفته بر ب

 دريع از آن تلف گرديده، فرصت

 پس از آن رزم و آن پيكار خونين

 پس از آن جنب و جوش و آن حميت

 به شهر شور و شادي شد مسلط

  !سپاه جهل و استبداد و ظلمت

                  
  

 حكومت بر اساس دين و مذهب

 بود خود، بدترين نوع حكومت

 رياست در كف مالي جاهل

 !يتچه معني دارد اال، جاهل

 قصاص و سنگسار و حد و شالق

 بود آثار عصر بربريت

 زن اندر چادر و روبنده تاكي

 اسير بند احكام شريعت؟

 چنين رفتار بيرحمانه با زن

 نباشد راه و رسم آدميت

 نباشد مرد را با زن تفاوت

 ندارد مرد، بر زن برتريت

 

 رژيم ديني حاكم در ايران

 بود مشهور عالم در رذيلت

 رژيم حبس و اعدام و شكنجه

 رژيم اختناق و رعب و وحشت

 رژيمي كينه توز و آدمي خوار

 رژيمي زشت خوي و زشت طينت

 رژيم قاتل دانش پژوهان

 رژيم دشمن علم و فضيلت

 رژيم اختالس و رشوه خواري

 موال ملترژيم دزدي از ا

 رژيم منحط سرمايه داري

 اساسش بر اصول مالكيت

 نصيب توده ها از اين حكومت

  فشار و فقر و استبداد و ذلت
 

  
 

 كنون در پهنه ايران به هر جا

 عليه اين فشار و اين مذلت

 خروش خشم انسانها، بلند است

 غريو توده دارد بس ابهت

 يقين دارم كه در فرداي خونين

 با تدبير و همتز راه قهر و 

 به دست توده ها گردد نگونسار

 اساس ظلم شيخ پست فطرت

 بنفشه بر دمد در كوهساران

 به پايان آيد اين دوران نكبت

 به حزب اله، آخر چيره گردد

 !سپاه سهمگين كار و زحمت

اعتراض به اعدامهاي : گزارش 
  يات جمهوري اسالميوحشيانه و جنا
موج اعدامهایی که رژیم در اعتراض به 

سرکوبگر جمهوری اسالمی براه انداخته 

تجمع  ٢٠١٣ژانویه  ١٢روز شنبه است 

در برابر سفارت اعتراضی بزرگی در 

بر پا شد جمهوری اسالمی ایران در اسلو 

که در آن طيف وسيعی از نيروها و فعالين 

ار یک صدا شعسياسی شرکت کردند و 

را  "جمهوری اسالمی مرگت فرا رسيده"

نيز در  در این رابطه بيانيه هایی. سر دادند 

و اعتراض به احکام جاری اعدام در ایران 

حکم اعدام زانيار و لقمان مرادی  منجمله

  . خوانده شد

فعالين چریک های فدایی خلق نيز در 

این تجمع شرکت جسته و با 

جمهوری اسالمی با هر "شعارهای 

مرگ "و  "اح و دسته نابود باید گرددجن

اقدامات  "بر جمهوری اسالمی

جنایتکارانه رژیم وابسته به 

امپریاليسم جمهوری اسالمی در 

زندانی ساختن، شکنجه، ترور و 

   .اعدام مخالفين را محکوم کردند

شایان ذکر است که در همين زمان 

ی که از سوی بزرگراهپيمایی و تظاهرات 

 از کشورهایترک و  کرد فعالين سياسی

سازماندهی شده بود به سوریه و ترکيه 

. مقابل سفارت جمهوری اسالمی رسيد

شرکت کنندگان در این تظاهرات با شعار 

دادن بر عليه رژیمهای ضد خلقی جمهوری 

جنایتکارانه نسبت به ترور اسالمی و ترکيه 

در پاریس سه زن فعال سياسی کرد 

حکوم و این عمل وحشيانه را ماعتراض 

پليس نروژ که از تعداد زیاد جمعيت . کردند

به وحشت افتاده بود با بسيج نيروی 

زیادی به حفاظت از سفارت ضد خلقی 

جمهوری اسالمی پرداخت و مرتبا از 

شرکت کنندگان می خواست تا محل را 

  .ترک کنند

 - فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  نروژ

  ٢٠١٣ژانویه  ١٣
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
  

 وي شبكه اينترنتبر ر "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  :در اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  كمكهاي مالي
 

  آمريكا
  دالر 100    چريك فدائي خلق پوران يداللهي         

  دالر 100چريك فدائي خلق زهرا آقا نبي قلهكي   
  دالر 100گارگر كمونيست     يوسف زركاري             
 دالر 100چريك فدائي خلق ميترا بلبل صف             

 دالر 100                                     رفيق فاطمه افدرنيا

 دالر 100                                         رفيق احمد زيبرم

 دالر 100                                      رفيق حسن نوروزي

  دالر 100                                       رفيق عليرضا نابدل
  

  انگلستان
  پوند 10              رفيق خشايار سنجري                      

  پوند 10                              رفيق داوود مدائن          
  پوند 15            خلق عرب

  
  آلمان

 يورو 24پير زاده جهرمي             رفيق عبد المجيد 

  يورو 20             رفيق خليل                                         
 

  كانادا
 دالر  140             مريم                                                 

 

 


